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ค ำน ำ 
 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่  3 (พ .ศ. 2560 - 2564) เมื่อวันที่  11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน             
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ           
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ             
ด้านต่างๆ โดยการจัดท าแผนของหน่วยงานภาครัฐตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว จะเป็นการขับเคลื่อนค าสั่ง           
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ      
ที่ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา            
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ และตอบสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรี         
(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ           
จันทรเกษม พ.ศ. 2556 ที่มุ่งใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองคก์ร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเห็นความส าคัญของการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้ มี                
ความโปร่งใสปราศจากการทุจริต จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมุ่งเน้นการก าหนดแนวทางการบริหารงานที่เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับ รวมถึงสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย            
ทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างความตระหนักและความร่วมมือในการด าเนินงานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ต่อไป  

 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  เหมือนชอบ  
รักษาราชการแทน 

อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
  



  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ข 

 

สำรบญั 
 
 หน้ำ 
ค ำน ำ ก 
สำรบัญ ข 
บทสรุปผู้บริหำร ง 
ส่วนที่ 1    บทน ำ 1 
 1.1 หลักการและเหตุผล 1 
 1.2 วัตถุประสงค์ 1 
 1.3 กระบวนการจัดท าแผนฯ 1 
 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 3 
ส่วนที่ 2    ข้อมูลทั่วไป 4 
 2.1 ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ 4 
 2.2 ประวัติความเป็นมา 5 
 2.3 ท าเนียบผู้บริหาร 10 
 2.4 ที่ตั้ง และแผนที่ภายในมหาวิทยาลัย 11 
 2.5 โครงสร้างองค์กร 13 
 2.6 โครงสร้างการบริหาร 14 
ส่วนที่ 3 ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ  

(ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
15 

 3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 15 
 3.2 แผนระดับที่ 2 15 
 3.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 15 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  16 
 3.2.3 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 17 
 3.3 แผนระดับที่ 3 17 
 3.2.1 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3                

(พ.ศ. 2560 - 2564) 
17 

 3.2.2 นโยบายรัฐบาล โดย พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  18 
 3.3.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (พ.ศ. 2563 – 2565)  
19 

 3.3.4 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี                      
(พ.ศ. 2560 - 2579) 

20 

 3.3.5 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 
(ปรับปรุง 2562) 

20 

 3.4 ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติกับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

21 



  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ค 

 

สำรบัญ (ตอ่) 
 

 หน้ำ 
ส่วนที่ 4 สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2564 22 
 4.1 สรุปสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 22 
 4.2 สรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรม จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 24 
ส่วนที่ 5 กำรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติ 29 
 5.1 ระบบและกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 29 
 5.2 วัตถุประสงค์ของการก ากับติดตามและประเมินผล 29 
 5.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล  29 
 5.4 ขั้นตอนวิธีการรายงานผล 30 
   
ภำคผนวก  31 
 ก. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
32 

 ข. ค าอธิบายตัวชี้วัด 34 
 ค. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 
37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ง 

 

บทสรปุผูบ้รหิำร 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต ระยะที่  3 (พ .ศ . 2560 – 2564) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  11 ตุลาคม 2559               
โดยมุ่งเน้นการก าหนดแนวทางการบริหารงานที่ เป็นธรรม โปรงใส ตรวจสอบได้ รวมถึงสร้างความรู้                 
ความเขา้ใจและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทกุคนในการปรับปรุงระบบงาน ร่วมกันป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่อง โดยรายละเอียดของแผนฯ ประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 
เป้าประสงค ์3 ตัวชี้วัด และ 2 กลยุทธ์ดังนี้  

 
ประเด็นยทุธศำสตร์ที ่1 กำรปอ้งกนักำรทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร  
เป้ำประสงค์ที่ : มหาวิทยาลัยมรีะบบและกลไกการป้องกนัการทจุรติและประพฤติมิชอบทีมี่

ประสิทธิภาพ  
ตัวชีวั้ดที ่1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
กลยุทธ์ที ่: ส่งเสริมการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ 
  
ประเด็นยทุธศำสตร์ที ่2 สร้ำงองค์ควำมรู้ดำ้นกำรป้องกนักำรทจุริตและประพฤติมิชอบใหกั้บ

นักศึกษำและบุคลำกร  
เป้ำประสงค์ที่ : นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและ

ปฏิบัติงานอย่างสุจริต  
ตัวชีวั้ดที่  2 ร้อยละความรู้ความเข้าใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกัน

การทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ิมข้ึน 
ตัวชีวั้ดที่  3 จ านวนเรื่องร้องเรียนการทจุรติและประพฤติมิชอบ  
กลยุทธ์ที ่: ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างสุจรติ  

 
โดยมหาวิทยาลัยจะใช้แผนฉบับดังกล่าว เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนกระบวนการ 

ป้องกันและปราบปรามทจุรติให้มีความชัดเจนต่อไป  
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ส่วนที่ 1  
บทน ำ 

  

1.1 หลักกำรและเหตุผล  

ตาม มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และ ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557  
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงาน ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ               
ในส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี            
ให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม            
การทุจริตดังกล่าว เพ่ือเป็นการป้องกันและสกัดกั้นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบใดๆ ในส่วนราชการและ
หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงเป็นการสร้างหลักการด าเนินงานที่ดีที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 อีกด้วย  เพ่ือให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี ค าสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เกี่ยวข้อง  และสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2556 ที่มุ่งใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานเพ่ือสร้าง
การด าเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกภาคส่วน             
โดยมุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานการด าเนินงานที่มีความชัดเจน ติดตามตรวจสอบได้ รวมถึงการสร้างและปลูกฝัง 
คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกให้กับนักศึกษาและบุคลากรในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ            
อย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นที่สังคมมีต่อการด า เนินงานของมหาวิทยาลัยและก้าวสู่การพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนต่อไป  

  
1.2 วัตถุประสงค์   

1.2.1 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
1.2.2 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีจิตส านึกและค่านิยมในการป้องกัน

และต่อต้านการทุจริตและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และกฎระเบียบที่หน่วยงานก าหนด 

1.2.3 เพื่อป้องกันมิให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  

1.3 กระบวนกำรจัดท ำ    

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติ         
มิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยการวิเคราะห์โครงการที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยฯในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ซึ่งพบว่า ส่วนมากเป็นกิจกรรมด้านการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามทุจริต รวมถึงการสร้างความเข้าใจด้านกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเพ่ือป้องกันไม่ให้ 
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นักศึกษาและบุคลากรประพฤติตนไปในแนวทางที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตที่สอดคล้องอยู่ในโครงการต่างๆ  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มุ่งเน้นการแก้ไขและพัฒนา         
ผลการด าเนินงานของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามทุจริตในปีที่ผ่านมา เช่น สนับสนุนให้
นักศึกษาและบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ิมขึ้น จัดท าโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตให้เกิดความ
ชัดเจน รวมทั้งจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการคลินิก ITA ของส านักงาน ป.ป.ช. เป็นต้น จากที่กล่าวมาข้างต้น 
สามารถสรุปกระบวนการการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวได้ดังนี้  
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ทบทวนผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมาและวเิคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม พ.ศ. 2564 (ร่าง 1) 

ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ มจษ. พ.ศ. 2564 

ปรับปรุงข้อมูลแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม พ.ศ. 2564 (ร่าง 2) 

เผยแพร่แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ                               
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม พ.ศ. 2564 

เสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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ส่วนที่ 2  

ข้อมูลทั่วไป 

 

2.1 ข้อมูลเชิงยุทธศำสตร์ 
วิสัยทัศน์  (Vision) 

 “มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นที่ยอมรับ               
ในระดับประเทศ” 

ควำมหมำยของวิสัยทัศน์   
หน่วยงำนภำครัฐที่มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในฐานะเป็น

หน่วยงานภาครัฐด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546            
ตามหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงมีระบบ
การติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ตามโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง    

เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมผ่านการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ในระดับ A 
ขึ้นไป   

   
พันธกิจ  

บริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546    
 
ประเด็นยุทธศำสตร์  

1. การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร  
2. สร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับนักศึกษาและบุคลากร  
 

เป้ำประสงค์  
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ  
2. นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและปฏิบัติงานอย่างสุจริต  
 

ตัวช้ีวัด  
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
2. ร้อยละความรู้ความเข้าใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบเพิ่มขึ้น 
3. จ านวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
กลยุทธ์  

1. ส่งเสริมการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงาน            
ของหน่วยงานภาครัฐ   

2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต  
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จากแผนภาพข้างต้น การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีกระบวนการด าเนินงาน ดังนี้  

1. กองนโยบายและแผนด าเนินการทบทวนข้อมูลผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา และวิเคราะห์ ข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
จันทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ร่าง 1)      

2. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการประชุมครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 
เพ่ือพิจารณาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ร่าง 1)   

3. กองนโยบายและแผนสังเคราะห์ข้อมูลจากการประชุมคณะกรรมการฯ และจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ร่าง 2)   

4. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ร่าง 2) ในการประชุมครั้งที่ 
6/2564  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 

5 . กองนโยบายและแผนปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการบริหารมหา วิทยาลัย                
และจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับสมบูรณ์)   

6. กองนโยบายและแผนเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
  

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

1.4.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  

1.4.2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีจิตส านึกและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
กฎระเบียบที่หน่วยงานก าหนด 

1.4.3 บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ไม่กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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2.2 ประวัติควำมเป็นมำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เดิมชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม” เนื่องจากเป็นโรงเรียน               
ที่เปิดสอนในระดับฝึกหัดครูมัธยม รับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประโยคครูประถม 
(ป.ป.) และนักเรียนที่ส าเร็จชั้นมัธยมปีที่ 8 มาศึกษาต่อเพ่ือเลื่อนฐานะจากครูหลักสูตรประกาศนียบัตรประโยค
ครูประถม ให้สูงขึ้นไปสู่ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) 

  พ.ศ. 2483 โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม ก่อตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2483 

  พ.ศ. 2484 เปิดการเรียนการสอนปีการศึกษาแรก เป็นโรงเรียนสหศึกษา คือ ชายหญิงเรียน
รวมกัน โดยมีหม่อมหลวงมานิจ  ชุมสาย  เป็นอาจารย์ใหญ่ ในระยะเริ่มแรกโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม                      
ยังไม่มีอาคารสถานที่เรียน จึงไปอาศัยเรียนที่โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ใกล้ซอยกิ่งเพชร  ต่อมาได้
ย้ายไปใช้อาคารริมถนนในเขตวังจันทรเกษม ซึ่ งอยู่ด้ านหลังกระทรวงศึกษาธิการเป็นสถานที่ เรียน                   
จึงเรียกติดปากว่า “ป.ม. หลังกระทรวง” 

  พ.ศ. 2491 อาจารย์กมล  เภาพิจิตร  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที่ 2 

  พ.ศ. 2497 อาจารย์โชค  สุคันธวณิช  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที่ 3  

  พ.ศ. 2501 อาจารย์ประยุทธ  สวัสดิสิงห์ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที่ 4  

  โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกฐานะ “โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม” เป็น “วิทยาลัยครู” 
และให้เปลี่ยนหลักสูตรการผลิตครูประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) เป็นการผลิตครูประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง) นอกจากนี้  กระทรวงศึกษาธิการจัดสร้างสถานที่ท าการคุรุสภา ในบริเวณ
ที่ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมท าให้โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมต้องย้ายไปตั้งใหม่ที่ซอยสังขะวัฒนะ 2 (ลาดพร้าว 23) 
แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ในเนื้อที่ 89 ไร่ 88 ตารางวา ตั้งชื่อใหม่ว่า “วิทยาลัยครู                   
จันทรเกษม” เพราะเคยอยู่ ในเขตวังจันทรเกษม   และไม่อาจเรียก “ฝึกหัดครูมัธยม” หรือ “ป.ม.                          
หลังกระทรวง” ต่อไปได้และเป็นปีสุดท้ายของการผลิตครูประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม. ) ซึ่งเป็น
นักเรียนฝึกหัดครู ป.ม. รุ่นที่ 18 

  พ.ศ. 2503 อาจารย์สนอง  สิงหะพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที่ 5 

  พ.ศ. 2508 อาจารย์พงศ์อินทร์  ศุขขจร ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที ่6 

       พ.ศ. 2513 ต าแหน่ง “อาจารย์ใหญ่” เปลี่ยนเป็นต าแหน่ง “ผู้อ านวยการ” (ชั้นพิเศษ) 

       พ.ศ. 2515 คุณหญิงบุญฉวี พรหมโมปกรณ์กิจ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ คนที่ 1 

  พ.ศ. 2517 อาจารย์สนอง  สิงหะพันธุ์  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการ คนที่ 2 

  พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลให้
ต าแหน่ง “ผู้อ านวยการ” เปลี่ยนเป็น “อธิการ”  ส่วนราชการในวิทยาลัยประกอบด้วยส านักงานอธิการ และ
คณะวิชา ซึ่งมีคณะวิชาครุศาสตร์  คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และคณะวิชาวิทยาศาสตร์                  
คณะวิชาประกอบด้วยภาควิชาต่างๆ ประกาศนียบัตรอุดมศึกษา (ป.อ.) เปลี่ยนเป็นครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
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    พ.ศ. 2519 อาจารย์วิศิษฏ์ ชุมวรฐายี ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิการวิทยาลัยครูจันทรเกษม               
คนที่ 1  

  พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2527 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา          
มีผลให้วิทยาลัยครูจันทรเกษมรวมกลุ่มอยู่ใน “สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์” ซึ่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู     
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527  ได้ก าหนดให้วิทยาลัยครูรวมเป็นกลุ่มเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานร่วมกัน และ             
สภาการฝึกหัดครูได้ออกข้อบังคับว่าด้วยกลุ ่มวิทยาลัยครู พ.ศ. 2528  กลุ ่มวิทยาลัยครูจึงพัฒนาไปเปน็                  
“สหวิทยาลัย” และวิทยาลัยครูจันทรเกษม สังกัดอยู่ใน “สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์” 

  พ.ศ. 2528 วิทยาลัยครูจันทรเกษม ได้ก่อตั้งมาครบรอบ 45 ปี เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2528 
โดยรองศาสตราจารย์อินทร์  ศรีคุณ ได้รับแต่งตั้งด ารงต าแหน่งอธิการวิทยาลัยครูจันทรเกษม คนที่ 2 

       พ.ศ. 2532 รองศาสตราจารย์ทองคูณ  หงส์พันธุ์  ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิการ
วิทยาลัยครูจันทรเกษม คนที่ 3 

       พ.ศ. 2533 วิทยาลัยครูจันทรเกษม ได้ก่อตั้งมาครบรอบ 50 ปี เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2533  
โดยศาสตราจารย์คุณบรรจบ พันธุเมธา มอบห้องสมุดศาสตราจารย์คุณบรรจบ  พันธุเมธา ให้แก่วิทยาลัยครูจันทร
เกษม 

    พ.ศ. 2534 วิทยาลัยครูจันทรเกษม ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น
สถานศึกษาดีเด่นรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา 

  พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  ได้พระราชทานนามใหม่ให้กับ
วิทยาลัยครูเป็น “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ดังนั้น วิทยาลัยครูจันทรเกษม                
จึงเปลี่ยนเป็น “สถาบันราชภัฏจันทรเกษม”  

  พ.ศ. 2537 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  เศรษฐีธร  ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิการ
วิทยาลัยครูจันทรเกษม คนที่ 4 

 พ.ศ. 2538  พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่                   
24 มกราคม พ.ศ. 2538 โดยนายชวน  หลีกภัย  นายกรัฐมนตรี  เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการและ                
มีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 “วิทยาลัยครู” เปลี่ยนเป็น “สถาบันราชภัฏ” ในบททั่วไป 
มาตรา 7 ฉบับกฤษฎีกา “ให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์ให้
การศึกษาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง  ท าการวิจัย  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ปรับปรุงถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู  และส่งเสริมวิทยฐานะครู เฉพาะทางด้าน                   
การผลิตบัณฑิต  สถาบันราชภัฏทุกแห่งสามารถผลิตบัณฑิตได้สูงกว่าระดับปริญญาตรี” 

       ต าแหน่ง “อธิการ” เปลี่ยนเป็น “อธิการบดี” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  เศรษฐีธร  จึงด ารง
ต าแหน่ง  “อธิการรักษาราชการในต าแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม” ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 
พ.ศ. 2538 
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       พ.ศ. 2540 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สุวรรณี  ศรีคุณ ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม คนที่ 1  ตามท่ี
คณะกรรมการสภาประจ าสถาบันราชภัฏจันทรเกษมเสนอ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2540 

  พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏจันทรเกษม เปิดศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - สหะพาณิชย์ ในพ้ืนที่
โรงเรียนสหะพาณิชย์ ซอยสุขุมวิท 101 (ปุณณวิถี) ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 

       พ.ศ. 2543 สถาบันราชภัฏจันทรเกษม จัดตั้งศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - เทคนิคชัยนาท   

       พ.ศ. 2544 สถานบันราชภัฏจันทรเกษม จัดตั้งศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - มีนบุรี 

       พ.ศ. 2544 นายสมศักดิ์  วยะนันทน์  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ กรรมการสภาประจ า
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม 

  พ.ศ. 2545 รองศาสตราจารย์มัณฑรา  ธรรมบุศย์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการสภาประจ า
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม  

  พ.ศ. 2545 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งรองศาสตราจารย์เทื้อน  ทองแก้ว ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม คนที่ 2 ตามที่
คณะกรรมการสภาประจ าสถาบันราชภัฏจันทรเกษมเสนอ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2545 

        พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา              
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ให้ “สถาบันราชภัฏ”     
มีฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”  

       พ.ศ. 2547 รองศาสตราจารย์มานพ  พราหมณโชติ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏจันทรเกษม 

       พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งรองศาสตราจารย์มานพ  พราหมณโชติ ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม             
คนที่ 3 เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2548 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

  พ.ศ. 2548 มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2548 ให้มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษมใช้ประโยชน์ในราชการในพ้ืนที่ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท              
เนื้อทีป่ระมาณ 326 ไร่ 85 ตารางวา เป็นที่ตั้งศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 

  พ.ศ. 2548  มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2548 เรื่อง การจัดตั้ง
ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ  ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี                   
คณะเกษตรและชีวภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์                
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

  พ.ศ. 2549  มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต และบัณฑิตวิทยาลัย             
เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล  
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  พ.ศ. 2552 รองศาสตราจารย์เดช  พุทธเจริญทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

  พ.ศ. 2552 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ง นายสุชาติ  เมืองแก้ว ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คนที่ 4 เมื่อวันที่               
28 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

  พ.ศ. 2554 รองศาสตราจารย์สุมาลี  ไชยศุภรากุล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่               
24 กรกฏาคม พ.ศ. 2554 และตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ. 2555 

  พ.ศ. 2554 นายแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
จันทรเกษม ตั้งแต่ วันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2555 และตั้งแต่วันที่                    
19 กรกฏาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555 

  พ.ศ. 2555 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ งรองศาสตราจารย์สุมาลี   ไชยศุภรากุล ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิท ยาลัยราชภัฏ                   
จันทรเกษม คนที่ 5 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 

  พ.ศ. 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ทรงพระกรุณา              
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ไชยศุภรากุล ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏจันทรเกษมต่ออีก 1 วาระ เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงปัจจุบัน 
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พัฒนำกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม1 

 การก าเนิดและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สามารถแบ่งได้เป็น 4 ยุค            
ที่ส าคัญ ดังนี้ 

 1. ยุคโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม พ.ศ. 2483 - 2501 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2483 ชื่อว่าโรงเรียนฝึกหัดครู
มัธยม มี หม่อมหลวงมานิจ  ชุมสาย เป็นอาจารย์ใหญ่ เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมแห่งแรก ในขณะที่โรงเรียน
ฝึกหัดครูอ่ืนๆ ที่มีอยู่ในเวลานั้นเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประถม รับนักเรียนโดยวิธีสอบคัดเลือก ต่อมาใช้วิธี            
คัดเฉพาะนักเรียนที่สอบได้ที่ 1 - 2 ของแต่ละจังหวัด เมื่อจบออกไปท างานจึงได้รับการยกย่องมาก                    
เพราะมีความรู้ดีสอนได้ทุกวิชา อีกท้ังรักงาน ไม่เลือกงาน 

 2. ยุควิทยำลัยครูจันทรเกษม พ.ศ. 2501 - 2537 

  พ.ศ. 2501 โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม ได้ย้ายมาอยู่ที่ซอยสังขะวัฒนะ 2 ถนนลาดพร้าว และ
ได้รับการยกฐานะเป็น “วิทยาลัยครูจันทรเกษม” เปิดสอนระดับ ป.ม. รุ่นที่ 18 เป็นรุ่นสุดท้าย และเปลี่ยนเป็น
ผลิตครูประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.กศ. สูง) ต่อมา เมื่อปริมาณครูมีมากเพียงพอแล้ว จึงได้เพ่ิมการผลิต
บัณฑิตในสาขาอ่ืนๆ อีกหลายสาขา 

 3. ยุคสถำบันรำชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2538 - 2546 

  วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูได้รับการยกฐานเป็น “สถาบันราชภัฏ”               
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่สุดในยุคนี้ คือ การระบุชัดเจนว่า “สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น” เป็นการก าหนดอัตลักษณ์และภารกิจของสถาบันราชภัฏ และในปี  พ.ศ.  2541               
สถาบันราชภัฏจันทรเกษมได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 4. ยุคมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน 

  วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏจันทรเกษมได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีฐานะเป็นนิติบุคคล ทั้งนี้เป็นไปตาม
แนวทางของการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ต้องการ
ปรับโครงสร้างโดยการรวมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เข้ามาอยู่ภายใต้หน่วยงาน
เดียวกัน และให้สภามหาวิทยาลัยก ากับดูแลมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย โดยคงภารกิจของสถาบันราชภัฏไว้เช่นเดิม 

 

 

 

                                                           
1 รองศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี  ไชยศุภรากุล. 2559. วิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. หน้า 1. 
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2.3 ท ำเนียบผู้บริหำร 

ท ำเนียบผู้บริหำร 
 พ.ศ. ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
1 2484 หม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย อาจารย์ใหญ่ 
2 2491 ดร.กมล เภาพิจิตร อาจารย์ใหญ่ 
3 2497 อาจารย์โชค สุคันธวณิช อาจารย์ใหญ่ 
4 2501 อาจารย์ประยุทธ สวัสดิสิงห ์ อาจารย์ใหญ่ 
5 2503 อาจารย์สนอง สิงหะพันธุ์ อาจารย์ใหญ่ 
6 2508 อาจารย์พงศ์อินทร์ ศุขขจร อาจารย์ใหญ่ 
7 2515 คุณหญิงบุญฉวี พรหมโมปกรณ์กิจ ผู้อ านวยการ 
8 2517 อาจารย์สนอง สิงหะพันธุ์ ผู้อ านวยการ 
9 2519 ดร.วิศิษฏ์ ชุมวรฐาย ี อธิการ 
10 2528 รองศาสตราจารย์ ดร.อินทร์ ศรีคุณ อธิการ 
11 2532 รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ อธิการ 
12 2537 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา เศรษฐีธร อธิการ 
13 2540 รองศาสตราจารย์สุวรรณี ศรีคุณ อธิการบดี 
14 2545 รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว อธิการบดี 
15 2548 รองศาสตราจารย์มานพ พราหมณโชติ อธิการบดี 
16 2552 ดร.สุชาต ิ เมอืงแก้ว อธิการบดี 
17 2555 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี 
18 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี 
19 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ รักษาราชการแทน 

อธิการบดี 
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2.4 ที่ตั้ง และแผนที่ภำยในมหำวิทยำลัย 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งอยู่ ในพ้ืนที่กลางกรุงเทพมหานคร ที่ล้อมรอบด้วย                 
สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น รถไฟฟ้ามหานคร (BRT) รถไฟเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (BTS) 
ห้างสรรพสินค้า และสวนสาธารณะ ด้วยพ้ืนที่ประมาณ 90 ไร่ ที่ถูกจัดสรรเป็นอาคารเรียนและอาคาร
ปฏิบัติการกว่า 30 หลัง พ้ืนที่การเรียนรู้และการท ากิจกรรมสันทนาการ สนามกีฬา สระว่ายน้ า และศูนย์            
ออกก าลังกาย รวมถึงบรรยากาศรอบมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

           ที่ตั้งเลขท่ี 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
           เว็บไซต์ : www.chandra.ac.th  
            โทรศัพท์ 02-942-5800 ,02-942-6800  

 Facebook: www.facebook.com/PRCRU1/ 

กำรคมนำคม  
         รถตู้ปรับอากาศ รถรับจ้างสาธารณะ 

 รถประจ าทางปรับอากาศ : ปอ.38, ปอ.206 , ปอ.529  
         รถประจ าทาง : สาย 38 , 191, 126 , 136 , 178 , 179 , 185, 206 
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แผนที่ภำยในมหำวิทยำลัย 
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2.5 โครงสร้ำงองค์กรมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

สภำมหำวิทยำลัย 
(มาตรา 16) * 

 

๐ คณะวิทยาการจัดการ 
   - ส านักงานคณบด ี
๐ คณะศึกษาศาสตร ์
   - ส านักงานคณบด ี
   - โรงเรียนสาธิตฯ *** 
๐ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลอืก *** 
   - ส านักงานคณบด ี
๐ บัณฑิตวิทยาลัย *** 
   - ส านกังานคณบดี 

สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร 
(มาตรา 23) * 

 

 

คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลยั 
(มาตรา 25) * 

 

อธิกำรบดี  
(มาตรา 27) * 

 

๐ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
    - ส านักงานผูอ้ านวยการ 
๐ ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    - ส านักงานผูอ้ านวยการ 
๐ ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
    - ส านักงานผูอ้ านวยการ 
๐ ส านักศิลปะและวฒันธรรม  
    - ส านักงานผูอ้ านวยการ 
๐ ศูนย์การศกึษามหาวทิยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม - ชัยนาท *** 
    - ส านักงานผูอ้ านวยการ 

 

๐ ส านักงานอธิการบด ี
   - กองกลาง  
   - กองคลัง 
   - กองบริหารงานบุคคล 
   - กองนโยบายและแผน 
   - กองพัฒนานกัศกึษา  

 

๐ คณะเกษตรและชีวภาพ 
   - ส านักงานคณบด ี
๐ คณะวิทยาศาสตร ์
   - ส านักงานคณบด ี
   - ภาควิชาวิทยาศาสตร ์
   - ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
๐ คณะมนุษยศาสตร์และ 

สังคมศาสตร ์
   - ส านักงานคณบด ี
   - ภาควิชามนุษยศาสตร ์
   - ภาควิชาสังคมศาสตร ์
 

 

ส ำนักงำนอธิกำรบด ี หน่วยงำนจัดตั้งภำยใน 
 

สถำบัน / ศูนย์ / ส ำนัก คณะ / วทิยำลยั 

คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผล 
(มาตรา 49 ) * 

 

สภำวิชำกำร 
(มาตรา 20) * 

 

 

- ส านกังานสภามหาวิทยาลัย *** 
- ส านกัประกันคุณภาพการศึกษา *** 
- ส านกังานหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป *** 
- ส านกังานตรวจสอบภายใน *** 
- ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (จันทรเกษมปาร์ค) *** 
- ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกจิ *** 
- โรงพยาบาลสัตว์ *** 
- สถานพยาบาล *** 
 

 

คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(พรบ. กพอ. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551)** 

 

หมายเหตุ :   ( * )   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (มาตรา....) 
                ( ** )  พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 
               ( *** ) หน่วยงานภายในท่ีจัดต้ังข้ึนโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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2.6 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนสภำมหำวทิยำลยั * 

หมำยเหต:ุ * เป็นหน่วยงานภายในที่จัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

สภำมหำวิทยำลัย 

อธิกำรบดี 

- สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 - ส านกัวิทยบริการ 
   และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - ส านกัส่งเสริมวิชาการ 
   และงานทะเบียน 
 - ส านกัศิลปะและวัฒนธรรม  
 - ศูนยก์ารศึกษามหาวิทยาลัย 
   ราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท  

 

- ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
   (จันทรเกษมปาร์ค) 
 - ศูนย์ส่งเสรมิสุขภาพ 
   และสระวา่ยน้ า 
 - โรงพยาบาลสัตว์  
 - ร้านค้าสวัสดิการ 

 

- กองกลาง  
- กองคลัง 
- กองบริหารงานบุคคล 
- กองนโยบายและแผน 
- กองพัฒนานักศึกษา  

 

- คณะเกษตรและชีวภาพ 
- คณะวิทยาศาสตร์ 
- คณะมนุษยศาสตร์ 
  และสังคมศาสตร์ 
- คณะวิทยาการจัดการ 
- คณะศึกษาศาสตร ์
- วิทยาลยัการแพทย์ทางเลือก 
- บัณฑิตวิทยาลัย  

 

ส ำนักงำนอธิกำรบด ี หน่วยงำนอ่ืน หน่วยงำนสิทธปิระโยชน์ หน่วยงำนจัดตั้งภำยใน สถำบัน / ศูนย์ / ส ำนัก คณะ / วทิยำลยั 

ผู้ช่วยอธิกำรบด ี

รองอธิกำรบด ี

คณะกรรมกำรบรหิำรพนักงำนมหำวิทยำลัย 

 

คณะกรรมกำรบรหิำรมหำวิทยำลยั 

 

- ส านักงานสภามหาวิทยาลยั 
- ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
- ส านักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
- ส านักงานตรวจสอบภายใน  
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั 
  ราชภฏัจันทรเกษม 

 

 - ศูนยภ์าษา 
 - ศูนยบ์่มเพาะวิสาหกิจ  
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ส่วนที่ 3 
ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 4 ธันวำคม 2560 
 

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม            
พ.ศ. 2564 ด าเนินการตามกรอบนโยบายภาครัฐและยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเป็นกลไกการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นส่วน
สนับสนุนในการผลักดันให้บุคลากรและนักศึกษาได้เกิดความตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกัน และ
ปราบปรามทุจริตได้อีกทางหนึ่ง โดยสามารถสรุปนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้ 

3.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 1) 

 1) ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนที่ 6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
  (1) เป้ำหมำย  
   2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (2) ประเด็นยุทธศำสตร์  
   4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
    4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด 
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
    4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ
แบบบูรณาการ 
 
  (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานเพ่ือสร้างการด าเนินงานที่โปร่ งใส 
ตรวจสอบได้ บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นการสร้างมาตรฐาน               
การด าเนินงานที่มีความชัดเจน ติดตามตรวจสอบได้ รวมถึงการสร้างและปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกให้กับนักศึกษาและบุคลากรในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลต่อ
ความเชื่อมั่นที่สังคมมีต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและก้าวสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนต่อไป   
 
 

3.2 แผนระดับที่ 2 (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง)  

 3.2.1 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
ประเด็นที่ 21 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
    - ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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   แผนย่อยที่ 3.1 กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    เป้าหมายของแผนย่อย  

1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  
2. คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

    ตัวชี้วัดเป้าหมายของแผนย่อย  
- ร้อยละของประชาชนที่มี วัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และ

พฤติกรรมในการต่อต้านการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อยละ 50 
-  ร้อยละของหน่วยงานที่ ผ่ านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 80                        

(85 คะแนนขึ้นไป) 
- จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง               

ร้อยละ 10 
- จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระท าการทุจริต ร้อยละ10 

 
   แผนย่อยที่ 3.2 แผนย่อยกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
    เป้าหมายของแผนย่อย  

- การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส  ไม่เลือกปฏิบัติ 
    ตัวชี้วัดเป้าหมายของแผนย่อย  

1.ร้อยละของกระบวนการด าเนินคดีทุจริตที่จ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลา
เกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายก าหนด ไม่เกินร้อยละ 25 

2.ร้อยละของจ านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับลดลง 
ไม่เกินร้อยละ 4 ของจ านวนคดีที่ส่งฟ้อง 

 
 

3.2.2  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 
 ยุทธศาสตร์ที่  6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ                                
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์      
 1. เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล    
 2. เพ่ือให้การบริหารจัดการส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส ตรวจสอบได้    
 3. เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ    
 4. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฏหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วยความ 
รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน   
 เป้าหมายและตัวชี้วัด (เฉพาะตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง)     
 เป้าหมายที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น โดยมีตัวชี้วัด คือ ระดับคะแนนของดัชนี 
การรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
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 3.2.3 นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติ พ.ศ. 2558 – 2564 
  นโยบายที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต คอรัปชั่น 
  แนวทางการด าเนินงานโดยขจัดการทุจริตคอรัปชั่นและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐ และ
สร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจัง และสนับสนุนการด าเนินการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต โดยเฉพาะการให้ความส าคัญกับระบบการขับเคลื่อน คือ การประสานความร่วมมือ การพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการ การสร้างมาตรฐาน การติดตามประเมินผล รวมถึงการสร้างภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและ                
ภาคประชาสังคมในการต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น 
 
 

3.3  แผนระดับที่ 3  

 3.3.1 ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์         
  - ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)   
สูงกว่าร้อยละ 50 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
  กลยุทธ์ 

1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
  2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม เพ่ือต้านทุจริต 
  3. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
  4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
  กลยุทธ์ 

2. เร่งรัดการก ากับติดตาม มาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ 
3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนดกลยุทธ์และมาตรการส าหรับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
  กลยุทธ์ 

1. วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
  กลยุทธ์ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน ป้องกันการทุจริต 
2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
5. การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณา การระบบการประเมินด้าน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ 

ด าเนินงานของหน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
7. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 
8. การพัฒนาระบบและส่งเสริมการด าเนินการตามอนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน 

การทุจริต ค.ศ. 2003 
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 ยุทธศำสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
   กลยุทธ์ 

1.ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียน 
3. ปรับปรุงกระบวนการและ พัฒนากลไกพิเศษในการ ปราบปรามการทุจริตที่มีความ รวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต 
  กลยุทธ์ 
  1. ศึกษาและก ากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต 
 
 
 3.3.2 นโยบำยรัฐบำล โดย พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี   
  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายการด าเนินงานต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ              
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คือนโยบาย               
ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐโดยได้มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นประจ าทุกปี               
ทั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียดนโยบายดังนี้   
 1. ปรับปรุงระบบราชการ ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนกัน 
ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยน าเทคโนโลยีมาใช้แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน ด าเนินงาน           
ตาม หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ เป็นต้น   
 2. กระจายอ านาจให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด สะดวก              
มีการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน มีข้ันตอนที่แน่นอน รวมถึงระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส   
 3. ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือการบริการเชิงรุก                  
สร้างศูนย์บริการ สาธารณะแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service) พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดความประหยัด มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบการบูรณาการ   
 4. เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ และส่งเสริมระบบพิทักษ์ 
คุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ   
 5. ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึก ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐ                  
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด 
ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น อันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร                
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต   
 6. ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ                   
มิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ อันเป็นวาระเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่
ในการปฏิรูปทุกด้าน   
 7. ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสอดส่อง               
เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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3.3.3 แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (พ.ศ. 2563 – 2565) 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคม สป.อว. ที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
เป้ำประสงค์  
 สป.อว. ไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 
ตัวช้ีวัด 

1) ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต 
2) ร้อยละของบุคลากรเป้าหมายของ อว. ที่เข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
เป้ำประสงค์  
 ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด 
 หน่วยงานมีมาตรการ โครงการ กิจกรรมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายไม่น้อยกว่า 3 มาตรการ 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก  
เป้ำประสงค์  
 พัฒนากลไกการป้องการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตและมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด 
 1) ร้อยละความส าเร็จของผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ตามแผนของแต่ละ
หน่วยงาน 
 2) ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดาเนินงานของ สป.อว. 
 3) หน่วยงานมีกลไกใหม่ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อย 1 กลไก 
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3.3.4 แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
เป้ำหมำย 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมุ่ งเน้นการสร้าง               

ธรรมาภิบาล ความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัย 
ในก ากับของของรัฐ 

กลยุทธ์ 
4. ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากร               

ให้ทันสมัย รวมเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด 
4.5 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก 

 
 
3.3.5 แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุง พ.ศ.2562) 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
เป้ำหมำย 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมุ่ งเน้นการสร้าง               

ธรรมาภิบาล ความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัย 
ในก ากับของของรัฐ 

กลยุทธ์ 
4. ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากร               

ให้ทันสมัย รวมเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด 
4.5 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก 
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3.4 ผังเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติกับแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2564 มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม  
 
ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี  ยุทธศำสตร์ที ่3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ

ทรัพยำกรมนุษย ์
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรปรับสมดุลและกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรกำรจัดกำรภำครัฐ 

       

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับท่ี 12  

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย 
       

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ชำติ 
ว่ำด้วยกำรป้องกันฯ ระยะที่ 3 

ประเทศไทยได้รับกำรประเมินดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) สูงกว่ำร้อยละ 50 
       

ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย         
กำรป้องกันฯ  

ระยะที่ 3 

ยุทธศำสตร์ที ่1 
สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

ยุทธศำสตร์ที ่2 
ยกระดับเจตจ ำนง

ทำงกำรเมืองในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจรติ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
สกัดกั้นกำรทุจริตเชิง

นโยบำย 

ยุทธศำสตร์ที ่4 
พัฒนำระบบป้องกันกำร

ทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศำสตร์ที ่5 
ปฏิรปูกลไกและ
กระบวนกำรกำร

ปรำบปรำมกำรทุจรติ 

ยุทธศำสตร์ที ่6 
ระดับคะแนนดชันีกำร
รับรู้กำรทุจรติ (CPI) 

ของประเทศ        
       

ยุทธศำสตร์กำรป้องกัน 
กำรทุจริตฯ อว. 

(พ.ศ.2563 - 2565) 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  
สร้ำงสังคม อว.ที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 2  

สกัดกั้นกำรทุจริตเชิง
นโยบำย 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  
พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจรติ

เชิงรุก 

  

       

ยุทธศำสตร์ มจษ. พ.ศ.2564 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร        

ยุทธศำสตร์กำรป้องกัน 
กำรทุจริตฯ มจษ.พ.ศ.2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 
สร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกัน
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ให้กับนักศึกษำและบุคลำกร 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 

กำรป้องกันกำรทุจริตในองค์กร 
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ส่วนที่ 4  
สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2564 

 
4.1 สำระส ำคัญ 
 

วิสัยทัศน์  
“มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นที่ยอมรับ              

ในระดับประเทศ” 
ควำมหมำยของวิสัยทัศน์   
หน่วยงำนภำครัฐที่มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในฐานะเป็น

หน่วยงานภาครัฐด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546            
ตามหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงมีระบบ
การติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ตามโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง    

เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมผ่านการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ในระดับ A 
ขึ้นไป     
 

พันธกิจ  
บริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546    
 

ประเด็นยุทธศำสตร์  
1. การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร  
2. สร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับนักศึกษาและบุคลากร  
 

เป้ำประสงค์  
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ  
2. นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและปฏิบัติงานอย่างสุจริต  
 

ตัวช้ีวัด  
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
2. ร้อยละความรู้ความเข้าใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบเพิ่มขึ้น 
3. จ านวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

กลยุทธ์  
1. ส่งเสริมการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงาน            

ของหน่วยงานภาครัฐ   
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต  
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 ค่ำนิยมร่วม CRU (Chandrakasem Rajabhat University)  
  

ค ำส ำคัญ ควำมหมำย 
Clear and anti-corruption การด าเนินงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และ ตรวจสอบได้ ตามหลัก

ธรรมาภิบาล และแสดงเจตจ านง ที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

Red Flag and Whistleblower สร้างรูปแบบและเครื่องมือการแจ้งเตือนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
เพ่ือป้องกันความเสี่ยงการเกิด ทุจริตและการด าเนินงานในโครงการ  

Unification การด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ          
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากรและนักศึกษา  

 
ตำรำงควำมเชื่อมโยงประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ 
 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์ 

1. การป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบในองค์กร     
 

มหาวิทยาลัยมี
ระบบและกลไกการ
ป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ที่มีประสิทธิภาพ 

1. ผลการประเมิน 
คุณธรรมและ            
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ  
 

ระดับ A 
93 คะแนน 

1. ส่งเสริมการ
ด าเนินงานตาม 
เกณฑ์การประเมิน 
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

2. สร้างองค์ความรู้
ด้านการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบให้กับ
นักศึกษาและ
บุคลากร 

นักศึกษาและ
บุคลากรมีความรู้
ด้านการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบและ
ปฏิบัติงานอย่าง
สุจริต 

2. ร้อยละความรู้ความ
เข้าใจของบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ด้าน
การป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 80 2. ส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
สุจริต 

3. จ านวนเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

จ านวนไม่เกิน 
1  เรื่อง 
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4.2 สรุปจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2564 
จ ำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร 
เป้ำประสงค์ที่ 1  มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที ่ 1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
กลยุทธ์ที ่ 1 ส่งเสริมการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

1 การด าเนินงานการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานภาครัฐ 

1. ส่งเสริมการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ 
 2. สร้างรูปแบบการด าเนินงาน
ด้านการป้องกันและปราบปราม
ทุจริตของมหาวิทยาลัยอย่างเป็น
รูปธรรม 

ระดับผลการประเมินฯ ≥ 93 คะแนน 45,000 ไตรมาสที่ 3-4 ส านักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

2 การสร้างความร่วมมือด้าน 
การต่อต้านทุจริต 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาแห่งอ่ืน 

จ านวนครั้งในการเข้าร่วม 
กิจกรรม 

≥ 1 ครั้ง ไม่ใช้งบประมาณ ไตรมาสที่ 1-4 กองพัฒนา
นักศึกษา 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

3 กิจกรรมการจัดท ามาตรการ 
ส่งเสริมคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในมหาวิทยาลัย 

1. เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
2. เพ่ือกระตุ้นการรับรู้เกี่ยวกับ 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดคุณค่าแก่ตนเอง 
มหาวิทยาลัย และประเทศชาติ 

มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในมหาวิทยาลัย
ถูกน าไปสู่การปฏิบัติและ
มีการรายงานผลการ 
ด าเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรม 

1 ฉบับ ไม่ใช้งบประมาณ ไตรมาสที่ 4 ส านักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

4 กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลต่อ 
สาธารณะตามพันธกิจของ 
มหาวิทยาลัย 

เพ่ือส่งเสริมการรับรู้และการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนให้
สอดคล้องตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์ ≥ 3 สื่อฯ ไม่ใช้งบประมาณ ไตรมาสที่ 1-4 กองกลาง 
ส านักวิทย
บริการฯ 

5 กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลการ 
จัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย 
ต่อสาธารณชน 

เพ่ือส่งเสริมกระบวนการจัดซื้อจัด 
จ้างให้มีความโปร่งใส บุคคล/ 
หน่วยงานภายนอกสามารถเข้าถึง 
และตรวจสอบข้อมูลได้ 

จ านวนช่องทางในการ
เผยแพร่ 
 

ไม่น้อยกว่า  
2 ช่องทาง 

ไม่ใช้งบประมาณ ไตรมาสที่ 4 กองคลัง 

รวมงบประมำณ 45,000  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  สร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับนักศึกษำและบุคลำกร  
เป้ำประสงค์ที่ 2  นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและปฏิบัติงานอย่างสุจริต   
ตัวช้ีวัดที ่2 ร้อยละความรู้ความเข้าใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ิมขึ้น   
ตัวช้ีวัดที ่3 จ านวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต   
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการอบรม ให้ความรู้  
“การประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564” 

1. สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ 
บุคลากรในการ ประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใส 

1. ความรู้ ความเข้าใจ 
ด้านการประเมิน 
คุณธรรมและ ความ
โปร่งใส ในการ
ด าเนินงาน ของ
หน่วยงานภาครัฐเพิ่มข้ึน 

1.ร้อยละ 20 30,000  ไตรมาสที่ 2 ส านักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

 
  2. เพ่ือให้การด าเนินงานของ 

มหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ประเมิน 
คุณภาพและ ความโปร่งใส  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ระดับผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 

2. ≥ 93 
คะแนน 

      

2 โครงการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน 
  

1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการท างานจริงในปัจจุบัน
ที่น าไปสู่จุดอ่อนของการควบคุม
ภายใน  

1. ความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรม 

1.ร้อยละ 85 17,000  
 
 

ไตรมาสที่ 1-4  
  

ส านักงาน
ตรวจสอบ
ภายใน 
  

2. ความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมน าไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ร้อยละ 85 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

3 โครงการอบรมส่งเสริม
จรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล 
ของบุคลากร 

1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน              
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
จรรยาบรรณ วินัย และ 
หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 
2. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน เกิด
ความตระหนักในการปฏิบัติตาม
กรอบจรรยาบรรณ วินัย และ         
หลักธรรมาภิบาลที่ดี 
3. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน เกิด
ความรู้สึกมีคุณค่าในบทบาทหน้าที่
ของตนตลอดจนเสริมสร้างความ
รัก ความผูกพันในองค์กร 

1.ผู้เข้าร่วมโครงการ  
2.ผู้เข้าร่วมโครงการ       
ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับความรู้ความเข้าใจ 
มากขึ้น 

1.จ านวน  
100 คน 
2.ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

40,000 ไตรมาสที่ 4 สภาคณาจารย์
และข้าราชการ 

4 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม  
(กิจกรรมเทศน์มหาชาติ) 
 

1. เพ่ือน้อมถวายพระราชกุศล   
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา       
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
2. เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ 
มหาเวสสันดรชาดกและสืบทอด 
พระพุทธศาสนา อนุรักษ์และ
ส่งเสริมโบราณประเพณีอันดีงาม
ให้คงอยู่คู่ชาติไทย 

นักศึกษาและบุคลากร
ได้รับความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับมหาเวสสันดร
ชาดก รู้จักเสียสละ         
เอ้ืออาทรผู้อ่ืน ตาม
หลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนา และ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

20,000 ไตรมาสที่ 4 ส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

3. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามี
คุณธรรมจริยธรรม ความเสียสละ
และมีส่วนร่วมในการสืบสาน  
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

มีส่วนร่วมในการ
สนับสนุน ส่งเสริม 
อนุรักษ์ และสืบทอด
ประเพณีอันดีงาม 
ของชาติ 

5 กิจกรรมคัดเลือกบุคลากร และ
นักศึกษาดีเด่น ประจ าปี 
“รางวัลคนดีศรีจันทรเกษม” 

เพ่ือส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม        
ที่ดีให้แก่บุคลากรและนักศึกษา 

จ านวนครั้งในการ
คัดเลือกบุคลากร และ
นักศึกษาดีเด่นประจ าปี 

1 ครั้ง ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 4 ส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม 

รวมงบประมำณ 107,000  
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ส่วนที่ 5 

กำรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติ 

 
5.1 ระบบและกลไกกำรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติ 

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสู่การปฏิบัติ จะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกหน่วยงานในสังกัดที่จะมุ่งมั่น
ผลักดันการด าเนินแผนงาน/โครงการภายใต้กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ และในการด าเนินงาน
โครงการส าคัญต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีการระดมสรรพก าลังทั้ง
ในด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนการสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วม
อย่างเป็นเอกภาพและการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงก าหนดแนวทางที่ส าคัญในการน าแผน
ฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้ 

1) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกระดับในมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการ
ด าเนินการแปลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดแผนงาน/โครงการ /กิจกรรมหลัก          
ที่จะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของเป้าประสงค์ท่ีชัดเจน รวมทั้งการก าหนดความรับผิดชอบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพ่ือให้
บรรลุเป้าประสงค์หลัก 

2) ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารหน่วยงานในมหาวิทยาลัยต้องให้ความส าคัญในการใช้แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นกรอบในการบริหารการด าเนิน
พันธกิจของทุกหน่วยงาน 

3) ผู้บริหารด าเนินการชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการป้องกัน            
การทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมให้บุคลากรในหน่วยปฏิบัติได้รับทราบ           
มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของแผนอย่างถูกต้องชัดเจน เพ่ือการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การด า เนินงาน            
ตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5.2 วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

1) เพื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
2) เ พ่ือใช้ เป็นข้อมูลสะท้อนกลับให้มหาวิทยาลัย ใช้ เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางาน                  

ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทบทวนทิศทาง 
นโยบายและแนวทางในการบริหารงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก 
 
5.3 ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 

1) ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินโครงการโดยคณะท างานที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
ทุก 6 เดือน 

2) ติดตามและประเมินผลการด า เนินงานโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (กบม. )                      
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
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5.4 ขั้นตอนวิธีกำรรำยงำนผล 
1) หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ ไปยังกองนโยบาย

และแผนทุก 6 เดือน 
2) กองนโยบายและแผนจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ เสนอคณะท างานที่มหาวิทยาลัย

มอบหมาย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานฯ 
ไปยังกองนโยบายและแผน ทุก 6 เดือน 

จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ มจษ. พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน /12 เดือน 

เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม พ.ศ. 2564 

เสนอคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผล 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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ภำคผนวก 
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ก. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
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ภำคผนวก ข 
ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด ข้อมลูที่ติดตำม และกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรป้องกันกำรทุจริตในองค์กรและประพฤติมิชอบ  
   

ตัวช้ีวัดที ่1  ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  
ค ำอธิบำย  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) เป็นเครื่องมือที่มีเนื้อหาการส ารวจเกี่ยวกับการด าเนินงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัยตามจรรยาบรรณการบริหารงานอย่า งมีจริยธรรมและ           
การบริหารจัดการงบประมาณอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพ โดยส ารวจทั้งมิติการรับรู้ (Perception - Based) คือ 
ส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย และบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัย และในมิติหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence - Based) คือ ส ารวจจากหลักฐานการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้วัตถุประสงค์ส าคัญ
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้ทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับมหาวิทยาลัยในด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสมเพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงาน อันจะเป็นการแก้ปัญหา
การทุจริตที่ยั่งยืนได้  

  

ข้อมูลที่ติดตำม  
1. แบบส ารวจความคิดเห็นตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ หน่วยงาน

ภาครัฐ  
2. หลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละปีงบประมาณ  
  

กำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน  
ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 

หน่วยงานภาครัฐ  
  

เกณฑ์กำรประเมิน*  
เกณฑ์กำรประเมิน  AA  A  B  C  D  E  F  

คะแนน  95.00 - 100  85.00 - 94.99  75.00 – 84.99  65.00 – 74.99  55.00 – 64.99  50.00 – 54.99  0 – 49.99  

*ที่มา: ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ. คู่มือการประเมิน ITA ปี 2562 ส านักงาน ป.ป.ช.: กรุงเทพฯ, หน้า 28.  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  สร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตให้กับนกัศึกษำและบุคลำกร  
  
ตัวช้ีวัดที ่2  ร้อยละควำมรู้ควำมเข้ำใจของบุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันกำร

ทุจริตและประพฤติมิชอบเพิ่มขึ้น 
 

ค ำอธิบำย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ในประเด็นเกี่ยวกับ            

การป้องกันการทุจริตในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความเข้าใจถึง
สาเหตุ ผลกระทบ และบทลงโทษของพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งผลให้เกิด  ความรู้สึกยับยั้งชั่งใจ
และลดโอกาสในการประพฤติที่ไม่เหมาะสม รวมถึงสร้างความร่วมมือในการสอดส่องและแจ้งเหตุความผิดปกติที่
อาจเป็นเหตุให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในมหาวิทยาลัย  

ข้อมูลที่ติดตำม  
1. ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ  
2. ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบ  
     
กำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 ร้อยละความรู้ความเข้าใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเพ่ิมขึ้น =  

  
 

เกณฑ์กำรประเมิน  
เกณฑ์กำรประเมิน  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก 

ร้อยละ ต่ ากว่า 51 51 – 60  61 – 70 71 – 80  81 ขึ้นไป 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

ร้อยละความรู้ความเข้าใจของบุคลากรหลังการเข้าร่วมกิจกรรมฯ - ร้อยละความรู้ความเข้าใจของบุคลากรก่อน
การเข้าร่วมกิจกรรมฯ x 100 

ร้อยละความรู้ความเข้าใจของบุคลากรก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมฯ 
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ตัวช้ีวัด 3  จ ำนวนเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ค ำอธิบำย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมให้ความส าคัญกับผู้มารับบริการทุกคน ได้แก่ ประชาชน นักศึกษา และ

บุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด  โดยมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งหน่วยงาน          
รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน เพ่ือรับเรื่อง ตรวจสอบ และด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงโดยเร็ว ซึ่งตั้งอยู่                 
ณ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และระเบียบส านักงานยกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์ พ.ศ. 2552    

กำรจัดเก็บข้อมูล   
นับจ านวนเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน ที่ยื่นผ่านช่องทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้  
1. ร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วยตนเองท่ีมหาวิทยาลัย  
2. ร้องทุกข์/ร้องเรียนโดยผู้แทนในกรณีที่ผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือผู้ได้รับความเสียหายจากการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วยตนเองเพราะเหตุแห่งการเจ็บป่วย หรือความจ าเป็น
อ่ืนๆ ผู้ประสงค์จะร้องทุกข/์ร้องเรียนจะมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนร้องทุกข์ หรือ ร้องเรียนแทนก็ได้  

3. ร้องทุกข์/ร้องเรียนทางจดหมายโดยจัดส่งไปที่หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ /ร้องเรียน มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ 39/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900  

4. ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่านทางโทรศัพท์  
- หัวหน้าหน่วยรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ 02 9426800 ,                      

02 9425800 ต่อ 7004  
- เจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ 02 9426800 , 02 9425800 ต่อ 

1110  
5. ร้องทุกข์/ร้องเรียนผ่าน e-mail ที่ chandra.cru1@gmail.com  
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ภำคผนวก ค 
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม  

ปงบประมำณ พ.ศ. 2563 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

 
 



  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 39 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

รอบ 12 เดือน (ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563) 
  
วิสัยทัศน  

“มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ” 
พันธกิจดานการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต  

บริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546    
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 

1. การป้องกันการทุจริตใน
องค์กร     
 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไก
การป้องกันการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ  

1. ผลการประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

90 คะแนน 92.22 คะแนน  

2. สร้างองค์ความรู้ด้านการ
ป้องกัน และปราบปรามทุจริต
ให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุก
ระดับ 

2. มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรม
องค์กรการปฏิบัติงานอย่างสุจริต 

2. จ านวนของโครงการ/กิจกรรม              
ที่ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร  

จ านวน 3 โครงการ/ 
กิจกรรม  

3 โครงการ/ กิจกรรม  

 3. จ านวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต จ านวน 0 เรื่อง 0 เรื่อง  

    ร้อยละการบรรลุเป้าหมาย 100 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รอบ 12 เดือน (ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563) 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การป้องกันการทุจริตในองค์กร    
เป้าประสงค์ที่ 1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 90 คะแนน 
กลยุทธ์  1.1 ส่งเสริมการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน/ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1.1 การจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานภาครัฐ 

1. จัดท ารายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมข้อเสนอแนะใน
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี อาทิเช่น การเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ที่
แสดงให้เห็นถึงการบริหารงาน และการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยัที่โปร่งใสและมคีุณธรรมต่อสาธารณะ 
ให้มากข้ึน เป็นต้น 

2. เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ทราบ/
พิจารณา 

3. น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง 

40,000 มีการปรับปรุงผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

 - ส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน/ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1.2 การสร้างความร่วมมือด้าน
การต่อต้านทุจริต 

1. เข้าร่วมกิจกรรม “เหลียวหลัง แลหน้า 2 ทศวรรษ 
ส านักงาน ป.ป.ช.” เพื่อเน้นท างานป้องกัน-ปลูกฝัง           
เป็นหัวใจหลักปราบโกง พร้อมปรบันโยบายให้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ    

2. เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2562  ณ ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ า จ.นนทบุรี  

ไม่ใช้ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบถึง
วัตถุประสงค์ของโครงการที่จัดและ       
ได้น ามาปรับใช้กับองค์กรอย่าง
เคร่งครดั โดย ป.ป.ช. ได้ให้หลักการ 
โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ ท่ี ป.ป.ช. 
ด าเนินการอยู ่ซึ่งเป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญ ท่ีจะต้องดึงภาค
ประชาชนเข้ามาร่วมในการไม่ยอม  
ไม่ทน ไมเ่ฉย ทุกคนเริม่ตื่นตัวแล้ว      
หันมาช่วยกันมากขึ้น อนาคตจะ
มุ่งเน้นไปในงานป้องกัน ประสานงาน
ภาครัฐ และองค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่น การท างานของเราจะยึด
หลักซื่อสตัย ์เป็นธรรม มืออาชีพ 

-  กองพัฒนานักศึกษา 

1.3 ประชาสมัพันธ์ ข่าวสาร
ด้านการป้องกันการทุจริต 

1.เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ facebook 
เพจ Qa@cru และ Line จ านวน 3 กิจกรรม 
2.เผยแพรผ่่านช่องทางข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลยั 
https://op.chandra.ac.th/pr/images/PDFforUpload
/ITA-News.pdf                                                       
3.เผยแพร่แนวปฏิบัติการงดมอบกระเช้าปีใหม่ให้กับ
ผู้บริหาร ในจดหมายข่าวจันทร์กระจ่างฟ้า รายสปัดาห ์
https://op.chandra.ac.th/pr/images/PDFforUpload
/14week15.pdf - 

ไม่ใช้  บุคลากรภายใน รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
การประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง
ออนไลน ์

-  กองกลาง 
ส านักวิทยบริการฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. สร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกัน และปราบปรามทุจริตให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ 
เป้าประสงค์ที่ 2. มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมองค์กรการปฏิบัติงานอย่างสุจริต   
ตัวชี้วัดที่ 2. จ านวนของโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร จ านวน 3 โครงการ/ กิจกรรม 
        3. จ านวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต จ านวน 0 เรื่อง 
กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน/ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2.1 โครงการอบรม ให้ความรู้ 
“การประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563” 

จัดท าบทความ จากบทสัมภาษณ์ อธิการบดี และผู้บรหิาร 
เรื่อง "คุณธรรมและความโปร่งใส หลักการบริหารงาน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม" เพื่อแสดงนโยบาย 
หลักการปฏิบัติงาน และเป็นแบบอย่างให้บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลยัฯ มีทัศนคต ิและคา่นิยมการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตยส์ุจรติ เผยแพร่เว็บไซตม์หาวิทยาลัย 
http://arit.chandra.ac.th/document/news/chandra
/63-06-
26.pdf?fbclid=IwAR1V6lgKESFQBQjFGdEcUSb723x
bIDkuWd5zrP-1ZshpkoNY1dMeAF5g54U 
 

ไม่ใช้ เกิดการประชาสมัพันธ์มหาวิทยาลยั 
เรื่อง นโยบาย หลักการปฏิบัติงาน 
และเป็นแบบอย่างให้บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลยัฯ มีทัศนคติ และคา่นิยม
การปฏิบัติงานอยา่งซื่อสัตยส์ุจริต 

เนื่องจากในช่วงเมษายน 2563 
เกิดสถานการณ์การระบาดของ
โรค COVID – 19 ซึ่งมีแนวโน้ม 
ที่จะเกิดการระบาดรุนแรงใน       
วงกว้างขึ้น และยืดเยื้อยาวนาน 
จึงยกเลิกการจัดกิจกรรมอบรม 
ให้ความรู ้“การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563” จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การจัดกิจกรรม เป็นการจดัท า
บทความ จากบทสัมภาษณ์ 
อธิการบดี และผู้บรหิาร เรื่อง 
"คุณธรรมและความโปร่งใส 
หลักการบริหารงานมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม"  

ส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา 

http://arit.chandra.ac.th/document/news/chandra/63-06-26.pdf?fbclid=IwAR1V6lgKESFQBQjFGdEcUSb723xbIDkuWd5zrP-1ZshpkoNY1dMeAF5g54U
http://arit.chandra.ac.th/document/news/chandra/63-06-26.pdf?fbclid=IwAR1V6lgKESFQBQjFGdEcUSb723xbIDkuWd5zrP-1ZshpkoNY1dMeAF5g54U
http://arit.chandra.ac.th/document/news/chandra/63-06-26.pdf?fbclid=IwAR1V6lgKESFQBQjFGdEcUSb723xbIDkuWd5zrP-1ZshpkoNY1dMeAF5g54U
http://arit.chandra.ac.th/document/news/chandra/63-06-26.pdf?fbclid=IwAR1V6lgKESFQBQjFGdEcUSb723xbIDkuWd5zrP-1ZshpkoNY1dMeAF5g54U
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน/ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2.2 โครงการอบรมให้ความรู้
แนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคมุ
ภายในองค์กร 

มีการด าเนินงาน 2 กิจกรรม ดังน้ี 
กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้การบริหารจดัการความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน หัวข้อ "การบริหารจัดการความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน"  วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2562  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
เหตุผลและความจ าเป็น 
1) เพื่อให้บุคลากรใน มรภ.จันทรเกษมมีความรู้ ความ

เข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
2) สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

น าไปประยุกต์ใช้ในการเขียนรายงานผลการควบคุม
ภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยให้การบริหาร
ความเสีย่งของหน่วยงาน ให้สามารถลดความเสี่ยงลง 

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรจ านวน 110 คน 
วิธีการอบรม : มีขั้นตอนกระบวนการอบรมฯ คือ   
1) การบรรยาย เวลา 09:00 -12:00 น.   
2) ฝึกปฏิบตัิการ เวลา 13:00 - 15:30 น.   
3) น าเสนอและสรุปให้ข้อเสนอแนะ เวลา15:30 -16:30 น. 

26,650 1. บุคลากรเข้าอบรม จ านวน 110 คน  
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม          
ร้อยละ 87.00 
  

  ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน 

    กิจกรรมที่ 2 การให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะ 
เกี่ยวกับการควบคมุภายในระดับหน่วยงาน 
วันท่ี 17 ธันวาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม 
เหตุผลและความจ าเป็น :  
1) เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความรู ้ความเข้าใจด้าน

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
2) สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

น าไปประยุกต์ใช้ในการเขียนรายงานผลการควบคุม
ภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยให้การบริหาร

  1. บุคลากรเข้าอบรม จ านวน 50 คน 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม          

ร้อยละ 85.00 
3. รายงานเป็นไปตามแนวทางของ 

สตง. จ านวน 20หน่วยงาน  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน/ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ความเสีย่งของหน่วยงานให้สามารถลดความเสี่ยงลง 
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรผู้ปฏิบตังิานจ านวน 50 คน 
วิธีการ : ข้ันตอนกระบวนการใหค้ าปรึกษา 
1) บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าปญัหาในการปฏิบัติของ

หน่วยงาน 
2) มีการแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหากัน 
3) สรุปประเด็นปัญหามีอะไรบ้าง 
4) สรุปให้ข้อเสนอแนะในการปฏบิัติงาน  
5) วิทยากรให้ค าปรึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ

เกี่ยวกับการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
2.3 คัดเลือกบุคลากร และ

นักศึกษาดีเด่น ประจ าป ี
1. จัดส่งหนังสือเชิญไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายใน

มหาวิทยาลยั 
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัลคนดีศรี

จันทรเกษม 
3. สรุปจ านวน และข้อมูลบุคคลผูเ้ข้ารับการพิจารณา

รางวัลเพชรสยาม 
4. จัดท าประวัตผิู้เข้ารับการพิจารณา 
5. ประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลคนดีศรีจันทรเกษม 
6. น าเสนอประวตัิผูร้ับการพิจารณารางวลัคนดีศรี        

จันทรเกษม 
7. ประกาศผูผ้่านการพิจารณารางวัลคนดีศรีจันทรเกษม 
8. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
9. จัดพิมพ์เล่มสูจิบตัรคนดีศรีจันทรเกษม จ านวน ๓๐๐ 

เล่ม 
10. จัดพิธีการมอบรางวัล คนดีศรจีันทรเกษม 

ไม่ใช้ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกได้รับรางวัล
แบ่งเป็นประเภทดังนี ้ 
1. อาจารย ์ 
2. เจ้าหน้าท่ี  
3. นักศึกษา 

ปัญหา 
1. หน่วยงานไม่ส่งรายชื่อ

คณาจารย์ บุคลากร หรือ
นักศึกษาเข้ารับการพิจารณา 

2. ข้อมูลผู้ส่งเข้ารับการพิจารณา
ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์

วิธกีารแก้ปัญหา 
1. ติดต่อประสานงานกับ

หน่วยงานเพื่อขอความร่วมมือ
ในการส่งข้อมูลคณาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษาเพื่อเข้า
รับการพิจารณา  

2. โทรติดต่อประสานงานขอ
ข้อมูลเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมลู
เพื่อให้ถูกต้องตามเกณฑ์การ
พิจารณา  

ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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ภาพกิจกรรม 
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ประกาศ เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 
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จัดท าบทความ จากบทสัมภาษณ์ อธิการบดี และผู้บริหาร เร่ือง "คุณธรรมและความโปร่งใส หลักการบริหารงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม" 
โดย ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
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อบรมให้ความรู้การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
หัวข้อ "การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน" ส านักงานตรวจสอบภายใน 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 
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กิจกรรมการให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน 
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 โดย ส านักงานตรวจสอบภายใน 
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คัดเลือกบุคลากร และนักศึกษาดีเด่น ประจ าปี 
โดย ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 






