
 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน  
(1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565) 

  



  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565  1 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565) 

 
 
วิสัยทัศน์  (Vision) “มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ” 
พันธกิจ (Mission)  บริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
=บรรล ุ
=ไม่บรรล ุ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในองค์กร     

1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไก
การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ  

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ระดับ AA 
95 คะแนน 

ระดับ A 
93.36 คะแนน 
 

 ส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา 

2. จ านวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

จ านวน ไม่เกิน   
1 เรื่อง 

จ านวน 2 เรื่อง  กองกลาง (งาน
ประชาสัมพันธ์) 

2. สร้างองค์ความรู้ด้านการ
ป้องกัน และปราบปราม
ทุจริตให้กับนักศึกษาและ
บุคลากร 

2. นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้
ด้านการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและปฏิบัติงาน
อย่างสุจริต  

3. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากร        
ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้าน
การป้องกันการทุจริตและประพฤติ        
มิชอบที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 20  กองบริหารงานบุคคล 

สภาคณาจารย์ฯ 
กองพัฒนานักศึกษา 

4. ร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียน        
ในรายวิชาที่ส่งเสริมความรู้ด้านการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 84.11  ส านักงานหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป 

ร้อยละการบรรลุเป้าหมาย 25.00%  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร 
เป้าประสงค์ที่ 1 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ค่าเป้าหมาย ระดับ AA (95 คะแนน) 
ตัวช้ีวัดที่ 2 จ านวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จ านวน ไม่เกิน 1 เรื่อง 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วิธีการด าเนินงาน/ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ภาพประกอบ 

1. การด าเนินงานการ
ประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานภาครัฐ 

มีการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน ดังนี ้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน

เตรียมการประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
เตรียมการประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐฯ 

45,000 มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม

มีผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency 

Assessment: ITA) ไดค้ะแนน 

93.36 อยู่ในระดับ A 

- ส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วิธีการด าเนินงาน/ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ภาพประกอบ 

3. จัดท ารายงานการประชุมฯ ตาม 
ข้อ 2 

4. จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน
เตรียมการประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5. มีการปรับปรุงการด าเนินงาน ITA 
อย่างต่อเนื่อง 

2. กิจกรรมเปิดเผยข้อมลู
ต่อสาธารณะตาม 
พันธกิจของ
มหาวิทยาลยั 

เผยแพร่ข้อมลูของมหาวิทยาลัยผ่าน 
- เว็บไซต์งานประชาสัมพันธ ์
- เว็บไซต์มหาวิทยาลยั 
- ช่องทางออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 
(เฟซบุคแฟนเพจงานประชาสัมพนัธ์, 
เฟซบุ๊คงานประชาสัมพันธ์) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
ได้รับการเผยแผร่ข้อมลูผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 
1,000 คน 

- กองกลาง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วิธีการด าเนินงาน/ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ภาพประกอบ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วิธีการด าเนินงาน/ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ภาพประกอบ 

3. กิจกรรมการเปดิเผย
ข้อมูลการจดัซื้อจัด
จ้างของมหาวิทยาลัย
ต่อสาธารณชน 

1. เผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของระบบการจดัซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐ 
http://www.gprocurement.go. 
th/new_index.html 

2. เผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะ          
ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภฏั
จันทรเกษม 
https://www.chandra.ac.th/ 
?cat=1 

3. เผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะ        
ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภฏั
จันทรเกษม 
https://www4.chandra.ac.th/ 
categories.php?id=62 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

เผยแพร่ข้อมลูการจัดซื้อจดัจ้าง
ของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน
ผ่านเว็บไซต์ของระบบการจดัซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ กรมบญัชีกลาง 
และเผยแพร่ข้อมลูต่อ
สาธารณชน ผ่านเว็บไซต์
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 
ครบถ้วนทุกโครงการทีไ่ดร้ับ
อนุมัต ิ

- กองคลัง 

 
 

 
 

 
4. จัดท าแผนบริหาร

ความเสีย่ง
มหาวิทยาลยัราชภฏั
จันทรเกษม 

มหาวิทยาลยัมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและ
การควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยคณะ
กรรมการฯ ได้มีการจัดประชุมร่วมกัน

4,680 แผนการบริหารจัดการ 
ความเสีย่ง มหาวิทยาลยัราชภฏั
จันทรเกษม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

- ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน 

 

https://www.chandra.ac.th/%20?cat=1
https://www.chandra.ac.th/%20?cat=1
https://www4.chandra.ac.th/%20categories.php?id=62
https://www4.chandra.ac.th/%20categories.php?id=62
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วิธีการด าเนินงาน/ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ภาพประกอบ 

วิเคราะหค์วามเสี่ยง และจัดท า
แผนการบริหารจัดกาความเสีย่ง
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 

5. ติดตามการด าเนินงาน
ตามผลการตรวจสอบ
ภายในและภายนอก 

ติดตามการด าเนินงานตามผล            
การตรวจสอบในปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2565 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

หน่วยรับตรวจมีการปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะ ร้อยละ 83 

- ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน 

 

6. ทบทวนกลไกด้านการ
จัดหาพัสดุ ครุภณัฑ ์

รายงานผลการวิเคราะห์การจดัซื้อ  
จัดจ้างประจ าปี (ทุกปีงบประมาณ) 
เพื่อเสนอผลการด าเนินงาน วิเคราะห์
ความเสีย่ง วิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง และ
เสนอแนวทางการปรับปรุงกลไก        
ด้านการจดัซื้อจัดจา้ง อันน าไปสู่         
การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณถัดไป ต่อผู้บริหาร       
เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 
https://op.chandra.ac.th/finance
/index.php/ita/90-ita-4 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการจดัซื้อ
จัดจ้าง 

- กองคลัง 

 
 

https://op.chandra.ac.th/finance/index.php/ita/90-ita-4
https://op.chandra.ac.th/finance/index.php/ita/90-ita-4
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วิธีการด าเนินงาน/ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ภาพประกอบ 

7. ปรับปรุงกระบวนการ/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(Workload lean, 

MIS re-design) 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop)  
การวิเคราะห์และพัฒนาแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน วันท่ี 4 ตุลาคม 2564  
โดยมีทีมที่ปรึกษาร่วม 
รับฟังปัญหาภายในหน่วยงาน จ านวน 
6 ครั้งๆ ละ 1-2 ชม. ไม่เกิน 2 
หน่วยงาน/ครั้ง  
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop)  
การวิเคราะห์และพัฒนาแนวทาง 
การแก้ไขปัญหา MIS Re-design  
วันท่ี 4 ตุลาคม 2564  โดยมีทีม       
ที่ปรึกษาร่วมรับฟังปญัหาภายใน
หน่วยงาน จ านวน 6 ครั้งๆ ละ 1-2 
ชม. ไม่เกิน 2 หน่วยงาน/ครั้ง  
ประกอบด้วย หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
15 หน่วยงาน ดังนี้ 
(1) กองกลาง 
(2) กองคลัง 
(3) กองนโยบายและแผน 
(4) กองพัฒนานักศึกษา 
(5) กองบริหารงานบุคคล 
(6) คณะวิทยาศาสตร ์
(7) คณะวิทยาการจดัการ 
(8) คณะศึกษาศาสตร ์

160,500 1. จ านวนหน่วยงานที่สามารถ
ปรับปรุงกระบวนการและลด
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน เรื่อง 
Workload lean in action 
2021 จ านวน 13 หน่วยงาน 
2. จ านวนหน่วยงานที่สามารถ

ปรับปรุงกระบวนการและลด

ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน เรื่อง 

MIS Re-design  จ านวน 15 

หน่วยงาน 

เนื่องจากอยู่ในช่วง
สถานการณ์โควดิ 
(Covid-19) ท าให้ 
ไม่สามารถประชุม 
ณ ท่ีตั้งได้ จึงได้มี
การปรับรูปแบบการ
ประชุมเป็นแบบ
ออนไลน ์

กองนโยบายและ
แผน 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วิธีการด าเนินงาน/ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ภาพประกอบ 

(9) คณะมนุษยศาสตรฯ์ 
(10) วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 
(11) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
(12) ส านักวิทยบริการฯ 
(13) ส านักส่งเสรมิวิชาการฯ 
(14) ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
(15) บัณฑิตวิทยาลัย 

8. การเผยแพร่ข้อมลูของ
มหาวิทยาลยัที่เข้าถึง
ง่าย ไม่ซับซ้อน และ
เพิ่มช่องทางที่
หลากหลายมากข้ึน 

เผยแพร่ข้อมลูของมหาวิทยาลัย         
ผ่านช่องทางโซเชียลมเีดีย  
Facebook Fanpage  : งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ งานศูนย์ภาษา  
งานเทคโนโลยีการศึกษา ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
ได้รับการเผยแผร่ข้อมลูผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า  
1,000 คน 

- ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วิธีการด าเนินงาน/ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ภาพประกอบ 

 

 

 
 



  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565  10 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วิธีการด าเนินงาน/ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ภาพประกอบ 

9. ปรับปรุงระบบ

ประเมินผลการ  

ปฏิบัติราชการส าหรับ

บุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ 

 

ด าเนินการจัดจ้างพัฒนาระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการส าหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน 
(Performance Management 
System)   
ระหว่าง ตุลาคม 2564 – ธันวาคม  
2565 

963,000 อยู่ระหว่างการทดลองใช้ระบบฯ 
โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 
ธ.ค. 2565 

อยู่ระหว่างการ
ทดลองใช้ระบบฯ 

กองบริหารงาน
บุคคล  
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้กับนักศึกษาและบุคลากร 
เป้าประสงค์ที่ 2 นักศึกษา บุคลากรมีความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและปฏิบัติงานอย่างสุจริต  
ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80.00 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาที่ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80.00 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วิธีการด าเนินงาน/ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ภาพประกอบ 

1 โครงการอบรมให้
ความรู้ “การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565” 

อบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายเกีย่วกับ
การปราบปรามการทุจรติและ
คอร์รัปช่ัน และการจัดตั้งชมรม 
STRONG : จิตพอเพียงด้านทุจริต          
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรดา้นความซื่อสัตย์
สุจรติให้กับบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลยั 

30,000 มีการเริ่มจดัตั้งชมรม STRONG 
:  จิตพอเพียงด้านทุจริต เพื่อ
เสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริตให้กับ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

- ส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วิธีการด าเนินงาน/ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ภาพประกอบ 

2 
  

โครงการให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับการควบคมุ
ภายในและการ
บริหารความเสี่ยง
ระดับหน่วยงาน 

จัดกิจกรรมอบรมให้ค าปรึกษา หัวข้อ 
“จุดอ่อนของการควบคุมภายในและ
สัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับการทุจรติ” 
ในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2565 ณ  
ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ช้ัน 12 
อาคารส านักงานอธิการบด ี

5,500 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความ       
พึงพอใจ ร้อยละ 92.00 

- ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน 

  

 

 
3 จัดตั้งชมรมต่อต้าน

การทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั

จันทรเกษม 

1. จัดตั้งชมรม STRONG : จิต
พอเพียงด้านทุจริต มีวตัถุประสงค ์
เพื่อเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กรดา้น
ความซื่อสัตย์สุจริตให้กับนักศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย 
2. ตัวแทนชมรมเข้าร่วมรับฟังการ
บรรยายหัวข้อผู้น านักศึกษากับการ
ต่อต้านการทุจริต ในโครงการอบรม
ผู้น านักศึกษาพร้อมพัฒนาบุคลิกภาพ
ผู้น านักศึกษาและบุคลากรด้านกจิการ
นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2565 
และกิจกรรมการพัฒนา Soft Skills 
ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม  
วันท่ี 19 – 21 สิงหาคม 2565  
ณ  111 รีสอร์ท แอนด์ สปา  
อ าเภอสรรคบรุี จังหวัดชัยนาท 

275,800 นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม        
มีความตระหนักและเห็น
ความส าคญัของการต่อตา้น 
และป้องกันการทุจรติ 

- กองพัฒนา
นักศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วิธีการด าเนินงาน/ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ภาพประกอบ 

4 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
บุคลากรและนักศึกษา
ดีเด่นประจ าปี  
“รางวัลคนดี             
ศรีจันทรเกษม” 

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร
และนักศึกษา ส่งประวัติและผลงาน
เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล “คนดี         
ศรีจันทรเกษม” 
3. คณะกรรมการประชุมตัดสินผูไ้ด้รับ
รางวัล “คนดีศรจีันทรเกษม” 
4. จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผูไ้ดร้ับการ
คัดเลือก 
5. ประเมินผล และรายงานผลการจัด
โครงการ 
 

170,280 1. เกิดต้นแบบของตัวบุคคลใน
การเป็นคนท่ีดตีามข้อก าหนด 
2. บุคลากรและนักศึกษามี
แรงจูงใจในการปฏิบัตตินเพื่อ
เป็นแบบอย่างท่ีด ี

- ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 

 

 
 

5 การจัดการเรยีนการ
สอนที่ส่งเสริมความรู้
ด้านการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในรายวิชาศึกษา
ทั่วไป 

1. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาค
เรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 
ตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด                                                                                                                                                                     

2. หน่วยงานตรวจสอบจ านวน
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ที่สอดแทรกหลักสูตรต้านทุจริต 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2565        
ทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชา
ศึกษาทั่วไปท่ีส่งเสริมความรู้ 
ด้านการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

เนื่องจากช่วง
ระยะเวลาปี
การศึกษา (ก.ค. 65 
– ส.ค. 66) กับ
ระยะเวลา
ปีงบประมาณ (ต.ค. 
64 – ก.ย. 65)          

ส านักงานหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วิธีการด าเนินงาน/ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ภาพประกอบ 

จ านวน 4 รายวิชา ได้แก่ (1) 
รายวิชาไทยในโลกท่ีเปลี่ยนแปลง  
(2) รายวิชาความเป็นพลเมืองใน
โลกสมัยใหม่  (3) รายวิชากฎหมาย
ในการด าเนินชีวิต  และ (4) 
รายวิชาจริยธรรมทางสังคมและ
การใช้เหตุผล  ในระบบบริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏั
จันทรเกษม หลังจากวันที่
ก าหนดการเพิ่ม – ถอนรายวิชา                                         

3. หน่วยงานตรวจสอบจ านวน
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 
2565                                                                                       

4. รายงานผลตัวช้ีวัดตามแผนป้องกัน
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

ไม่ตรงกันส่งผลให้
การรายงานผลไม่
ครบ 1 ปีการศึกษา 
โดยสามารถรายงาน
ผลได้ในภาคเรียนที่ 
1/2565 เท่านั้น 

 

 


