รายงานการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

กองนโยบายและแผน
สานักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คานา
จากการที่ ม หาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต ได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเป็น
แนวทางที่ช่วยยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ได้ตระหนักและให้ความสาคัญในการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนด้านการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานที่เป็นรูปธรรม ผ่านโครงการ/กิจกรรม ซึ่ง
ครอบคลุมบุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา
รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันจะนาไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการป้องกันการทุจริตอย่างแท้จริง
ในการนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้จัดทารายงานการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ขึ้น เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายส าคั ญ เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ภายใต้ ห น่ ว ยงานในมหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพต่อไป
กองนโยบายและแผน
สานักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
รายงานการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมการปฏิบัติงาน และการดาเนินชีวิตของบุคลากร
และนักศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2
บูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตระหว่างหน่วยงานภายใน
และภายนอก
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ปัญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

1

2
12
20
24
24

บทสรุปผู้บริหาร
รายงานการด าเนิน งานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริ ต มหาวิทยาลัยสวนดุสิ ต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ฉบับนี้ เป็นผลการดาเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 2564 –
มีนาคม 2565 โดยดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ ซึ่งมีผลการดาเนินงานสรุปได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมการปฏิบัติงาน และการดาเนินชีวิตของบุคลากร
และนักศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 4 โครงการ/กิจกรรม
บรรลุตามตัวชี้วัด
จานวน 4 โครงการ/กิจกรรม
อยู่ระหว่างดาเนินงาน จานวน 0 โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตระหว่างหน่วยงาน
ภายในและภายนอก ประกอบด้วย 4 โครงการ/กิจกรรม
บรรลุตามตัวชี้วัด
จานวน 3 โครงการ/กิจกรรม
อยู่ระหว่างดาเนินงาน จานวน 1 โครงการ/กิจกรรม
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 3 ยกระดั บการประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ นงานของ
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 2 โครงการ/กิจกรรม
บรรลุตามตัวชี้วัด
จานวน 1 โครงการ/กิจกรรม
อยู่ระหว่างดาเนินงาน จานวน 1 โครงการ/กิจกรรม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตยึดหลักการดาเนินงานในลักษณะการทางานแบบมีส่วนร่ว มในทุก
ระดับตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงผู้ปฏิบัติงานบนแนวทางยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสาคัญใน
การดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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รายงานการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมการปฏิบัติงาน และการดาเนินชีวิตของบุคลากรและนักศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ : บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตปฏิบัติงาน และดาเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจิตสานึกต่อส่วนรวม
แนวทางการพัฒนา :
1.1 รณรงค์และส่งเสริมให้บุคลากร ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
1.2 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ วินัย จรรยาบรรณ และหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร และนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการอบรมส่งเสริม
จรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล
ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ปีที่ 2

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
และสายสนับสนุน มีความรู้ความ
ของกลุ่มเป้าหมาย
เข้าใจเกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
ของกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ ความ
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ เข้าใจมากขึ้น
และสายสนับสนุน เกิดความตระหนัก
ในการปฏิบัติตามกรอบวินัย
จรรยาบรรณ และหลักธรรมาภิบาลที่ดี
3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและ
กระบวนการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของ
มหาวิทยาลัย
4. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน เกิดความรู้สึกมี
คุณค่าในบทบาทหน้าที่ของตน
ตลอดจนเสริมสร้างความรัก ความ
ผูกพันในองค์กร

3

ระยะเวลา

งบประมาณ

ความก้าวหน้า

มกราคม –
มีนาคม
2565

1,500 บาท บรรลุตามตัวชี้วัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สภาคณาจารย์และ
พนักงาน

ผลการดาเนินงาน
สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมจรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ปีที่ 2) เมื่อ
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft teams และ ห้อง Virtual Learning 01 อาคาร 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้เข้าร่วม
โครงการอบรม จานวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 239.00 จากกลุ่มเป้าหมายที่กาหนดไว้ จานวน 100 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ในประเด็นความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ และประเด็นวิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถาม
แสดงความคิดเห็น ตามระยะเวลาที่ใช้ได้อย่างเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 92.40 รองลงมาคือประเด็นวิทยากรตอบคาถามได้ตรงประเด็นและชัดเจน ร้อยละ 91.90 และ
ประเด็นวิทยากรมีการลาดับเนื้อหาและบรรยายได้อย่างครบถ้วน ร้อยละ 90.80 ตามลาดับ
โดยการจัดโครงการอบรมฯ ดังกล่าวทาให้บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้นในการปฏิบัติตามกรอบวินัย จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล
เนื้อหาในการอบรมตรงกับความต้องการ (คิดเป็นร้อยละ 89.10) ซึ่งส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรและการทางานให้กับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้บุคลากร
สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเกิดความรักความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย อันจะส่งผลให้เกิ ด
ความศรัทธา มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการทางานด้วยความตั้งใจ มุ่งสู่ความสาเร็จตามทิศทางของมหาวิทยาลัย (จิ๋ว แต่ แจ๋ว) บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สัญจร
(ออนไลน์) ร่วมกับ วิทยาเขต
และศูนย์การศึกษา ปีที่ 2

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
“ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว
แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567” ให้บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนกลาง
วิทยาเขต และศูนย์การศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติงาน
ให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนร่วมของ
มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ
3. เพื่อรับทราบปัญหาและข้อคาถาม
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตาม
แนวทางชีวิตวิถีใหม่ ทั้งในส่วนกลาง
วิทยาเขต และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
ซึ่งจะนาไปสู่การหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน
4. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ
บุคลากรในประเด็นต่างๆ ของสาย
วิชาการและสายสนับสนุน ให้สามารถ
พัฒนางานและเกิดการบูรณาการ
ร่วมกันได้

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

ความก้าวหน้า

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 พฤศจิกายน 7,350 บาท บรรลุตามตัวชี้วัด
2564 –
ของกลุ่มเป้าหมาย
มีนาคม
การตระหนักรู้ถึงการปฏิบัติงานด้วย
2565
ความซื่อสัตย์ สุจริต ของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
การนาไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สภาคณาจารย์และ
พนักงาน

ผลการดาเนินงาน
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สัญจร ร่วมกับ วิทยาเขตและศูนย์การศึกษา (ปีที่ 2) ระหว่างเดื อนพฤศจิกายน
2564 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสานักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผ่านระบบ (Microsoft Teams)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ศูนย์การศึกษา ตรัง ผู้เข้าร่วม 48 คน จากกลุ่มเป้าหมายที่กาหนดไว้ จานวน 50 คน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ศูนย์การศึกษา ลาปาง ผู้เข้าร่วม 46 คน จากกลุ่มเป้าหมายที่กาหนดไว้ จานวน 50 คน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 วิทยาเชตสุพรรณบุรี ผู้เข้าร่วม 46 คน จากกลุ่มเป้าหมายที่กาหนดไว้ จานวน 50 คน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วม 28 คน จากกลุ่มเป้าหมายที่กาหนดไว้ จานวน 60 คน
รวมจานวนผู้เข้าร่วม 168 คน คิดเป็นร้อยละ 80 จากกลุ่มเป้าหมาย จานวน 210 คน
โดยผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการดังกล่าวในด้านการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า
ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักรู้ถึงการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 91.00
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 90.92
ผู้เข้าร่วมโครงการนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 88.80
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โครงการ/กิจกรรม
3. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้
เรื่อง กฎหมายลาดับรองของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความ
ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดได้รับความรู้
ตระหนักในการปฏิบัติตามข้อบังคับว่า ความเข้าใจมากขึ้น
ด้วยการบริหารงานบุคคล การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
จรรยาบรรณ การร้องทุกข์และการ
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ การ
ดาเนินการทางวินัยของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและ
กระบวนการของข้อบังคับแต่ละฉบับที่
เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการนาไปใช้เพื่อ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
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ระยะเวลา

งบประมาณ

ความก้าวหน้า

ธันวาคม
2564

ไม่ใช้
บรรลุตามตัวชี้วัด
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สภาคณาจารย์และ
พนักงาน

ผลการดาเนินงาน
สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเพื่อเสริมสร้างความรู้ เรื่อง กฎหมายลาดับรองของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่ อวันพฤหัสบดีที่
16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้อง Online Learning 10 คณะครุศาสตร์ ผ่านระบบ Microsoft team โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนภูมิ มาประเสริฐ
นิติกรชานาญการ สังกัดสานักงานมหาวิทยาลัย (กองกฎหมาย) ซึ่งหัวข้อดังกล่าวจัดบรรยายขึ้นพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 เกิดความตระหนักในการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณ การร้องทุกข์และ
การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ การดาเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการของข้อบังคับแต่
ละฉบับที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการนาไปใช้เพื่อปฏิบัติงานของบุคลากร ตลอดจนการนาไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาในหน้าที่หรือช่วยเหลือให้คาแนะนาแก่เพื่อนร่วมงาน
ได้อย่างเหมาะสม
สรุปผลการประเมินโครงการ ได้ดังนี้
ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 180 จากกลุ่มเป้าหมายที่กาหนดไว้ 50 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 92.45 เห็นว่าเนื้อหาในการอบรมตรงกับความต้องการและได้รับความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

4. การเรียนการสอนรายวิชา
พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี

เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณลักษณะ
ดังนี้
1. คุณลักษณะตามค่านิยมไทยที่ดี
ได้แก่ การประพฤติตนตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย รักษา
กฎหมาย มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงาม
2. มีจิตสาธารณะ มีความกตัญญู มี
สัมมาคารวะ เคารพผู้ใหญ่และรักษา
วัฒนธรรมไทย
3. มีความตระหนักรู้ถึงสิทธิ บทบาท
และหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนเข้าใจ
เห็นคุณค่าและเคารพสิทธิของผู้อื่น
4. ความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า และ
รับผิดชอบต่อสังคมไทยและสังคมโลก

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพลเมืองไทย
และพลโลกที่ดีครบถ้วนทุกคณะ/
โรงเรียน ร้อยละ 100
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ระยะเวลา

งบประมาณ

ความก้าวหน้า

ตุลาคม
2564 กันยายน
2565

ไม่ใช้
บรรลุตามตัวชี้วัด
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

ผลการดาเนินงาน
นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะ/โรงเรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชาพลเมืองไทยและพลโลกที่ดี ภาคเรียนที่ 1/2564 และภาคเรียนที่ 2/2564 จานวน 2,142 คน
เกิดผลสัมฤทธิ์ใน 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีคุณลักษณะตามค่านิยมไทยที่ดี ได้แก่ การประพฤติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย รักษา
กฎหมาย มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงาม มีความกตัญญู มีสัมมาคารวะ รู้จักเคารพผู้ใหญ่และรู้จักการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย
2. มีจิตสาธารณะ ได้แก่ คุณลักษณะการมีจิตใจเสียสละ เห็นแก่ประโยชนส่วนรวม เอื้ออาทรใส่ใจเพื่อนและผู้อื่น ให้ความร่วมมือต่อการเรียนการสอนและกิจกรรมสาธารณะ
2. ด้านความรู้
1. มีความรู้อย่างกว้างขวางเพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
2. มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง
3. ด้านทักษะทางปัญญา
1. มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
2. มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความตระหนักรู้ถึงสิทธิ บทบาทและหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนเข้าใจเห็นคุณค่าและเคารพสิทธิของผู้อื่น
2. ความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า และรับผิดชอบต่อสังคมไทยและสังคมโลก
3. มีทักษะในการประสานงานความร่วมมือในการทางานเป็นทีม การเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการแก้ปัญหาสังค ม ได้แก่ การรับรู้
ปัญหา การเข้าใจปัญหา การเรียงลาดับความสาคัญของปัญหา และแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีความรู้ในการใช้สื่อและข้อมูลสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
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การจัดการเรียนการสอน รายวิชา พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี
จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
วิชาพลเมืองไทยและพลโลกที่ดี
ภาค 1/2564
1,390
ภาค 2/2564
752
รวม
2,142

ระบบบริหารการศึกษา
(แสดงตัวอย่างจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน)

เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี
11

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิตส่งเสริมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตร่วมกับเครือข่ายภายในและภายนอกอย่างเข้มแข็ง
แนวทางการพัฒนา :
2.1 สร้างความเข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริต โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียง เพื่อต่อต้านการทุจริต
2.3 ขับเคลื่อนการทางานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตระหว่างหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

ความก้าวหน้า

1. เพื่อแสดงเจตจานงสุจริตในการ
บริหารและการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารทุก
ระดับของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ให้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต
3. เพื่อปลูกและปลุกจิตสานึก
การเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรม
สุจริต ให้กับนักศึกษา

ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ
และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เข้าร่วมครบถ้วนทุกหน่วยงาน
ร้อยละ 100
นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้า
ร่วมครบถ้วนทุกคณะ/โรงเรียน
ร้อยละ 100

เมษายน พฤษภาคม
2565

47,000 บาท

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนกฎหมาย
และการเมือง

ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ร่วมกับสานักงานมหาวิทยาลัย กาหนดจัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 ภายในเดือนเมษายน 2565
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

2. กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูล 1. เพื่อส่งเสริมการรับรู้และการมี
มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ต่อสาธารณะตามพันธกิจของ ส่วนร่วมของประชาชนให้สอดคล้อง ข่าวสารของมหาวิทยาลัย ผ่าน
มหาวิทยาลัย
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เครือข่ายจานวน 42 หน่วยงาน
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบข้อมูลและผลการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยและมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อ
ความโปร่งใส

ระยะเวลา

งบประมาณ

ความก้าวหน้า

ตุลาคม 2564
- กันยายน
2565

ไม่ใช้
งบประมาณ

บรรลุตามตัวชี้วัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองประชาสัมพันธ์

ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้การสื่อสารเข้าถึงเครือข่ายได้ สะดวก รวดเร็ว และ
สามารถรองรับการเข้าถึงได้ตลอดเวลา ครอบคลุมทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย จานวน 42 หน่วยงาน (ระดับคณะ/โรงเรียน สานัก สถาบัน สานักงาน กอง และ
หน่วยงานอิสระ) โดยอาศัยผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้
1. ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)
2. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (http://www.dusit.ac.th)
3. Application Line ได้แก่
กลุ่มผู้บริหาร
จานวน 52 คน
กลุ่มเครือข่ายประชาสัมพันธ์ จานวน 204 คน
กลุ่มคณาจารย์สวนดุสิต
จานวน 297 คน
กลุ่มนักศึกษา รหัส 63
จานวน 889 คน
กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน จานวน 496 คน
กลุ่มนักศึกษา รหัส 64
จานวน 1,079 คน
กลุ่มพลังสวนดุสิต
จานวน 478 คน
13

1

2

3

ช่องทางการสื่อสาร
1.
2.
3.

E-Office
http://www.dusit.ac.th
Application Line
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โครงการ/กิจกรรม
3. กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างของ
มหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดซื้อจัด
จานวนช่องทางในการเผยแพร่
จ้างให้มีความโปร่งใส บุคคล/
ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง
หน่วยงานภายนอกสามารถเข้าถึง
และตรวจสอบข้อมูลได้

ระยะเวลา

งบประมาณ

ความก้าวหน้า

ตุลาคม 2564
- กันยายน
2565

ไม่ใช้
งบประมาณ

บรรลุตามตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน ดาเนินการผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้
1. ประกาศ ณ ที่ตั้งสานักงานกลุ่มงานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. ประกาศผ่านเว็บไซต์กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (www.supply.dusit.ac.th)
3. ประกาศผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th)
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มงานพัสดุ
กองคลัง

ประกาศ ณ ที่ตั้งสานักงาน

www.gprocurement.go.th
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www.supply.dusit.ac.th
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

4. กิจกรรมการรับฟังความ
1. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
คิดเห็นจากผู้รับบริการหรือผู้มี หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมให้
ส่วนได้ส่วนเสีย
ข้อเสนอแนะและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนามหาวิทยาลัย
2. เพื่อนาข้อเสนอแนะหรือข้อ
ร้องเรียนมาปรับปรุงการ
ดาเนินงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
จานวนช่องทางรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ ไม่น้อย
กว่า 1 ช่องทาง
การจัดการเรื่องร้องเรียน
ครบถ้วน ร้อยละ 100

ระยะเวลา

งบประมาณ

ความก้าวหน้า

ตุลาคม 2564
- กันยายน
2565

ไม่ใช้
งบประมาณ

บรรลุตามตัวชี้วัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีฯ/
กองประชาสัมพันธ์/
กองกฎหมาย/
สภาคณาจารย์และ
พนักงาน

ผลการดาเนินงาน
การรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่าน http://www.dusit.ac.th/directline ซึ่งเป็น
ช่องทางการสื่อสารข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน สาหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้ปกครอง ประชาชน และผู้มีส่ว นได้ส่วนเสีย มายังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รวมทั้งได้มีการกาหนดระดับของการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการทุจริต ระยะเวลาในการตอบสนองที่ชัดเจน ตามแนว
ทางการดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและการทุจริต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ในรอบ 6 เดือน มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น จานวน 11 เรื่อง มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ 11 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
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สายตรงอธิการบดี
http://www.dusit.ac.th/directline
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับทีส่ ูงขึ้น
แนวทางการพัฒนา :
3.1 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
3.2 สังเคราะห์และวิเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้ เพื่อยกระดับการดาเนินงานให้สอดคคล้องตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

ความก้าวหน้า

1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อพัฒนาการดาเนินงานตาม
เกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)

1. เพื่อนาผลการดาเนินงานด้านการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มาวิเคราะห์
ถึงปัญหา/อุปสรรค
2. เพื่อหาแนวทางพัฒนาผลการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
3. เพื่อสร้างความตระหนักให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานเห็นความสาคัญของ
การดาเนินงานที่มีคุณธรรมและความ
โปร่งใส

แนวทางในการพัฒนาสาหรับ
ตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ากว่า 85
คะแนน
ระดับคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) สูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ธันวาคม
2564 กันยายน
2565

ไม่ใช้
งบประมาณ

บรรลุตามตัวชี้วัด
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
มหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

ความก้าวหน้า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

4. เพื่อส่งเสริมแนวทางการดาเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
มหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงาน
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจาปี พ.ศ. 2564 พบว่าคะแนนจากการทาแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (IIT) มีคะแนนสูงเกินกว่า 90 คะแนนในทุกข้อคาถาม แต่สาหรับแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีข้อคาถามที่คะแนนค่อนข้างน้อย
คือ ต่ากว่า 85 คะแนน จานวน 12 ข้อ จากข้อคาถามทั้งหมด 15 ข้อ
ดังนั้น มติที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ครั้งที่ 1(10)/2565 วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 จึงเห็นชอบให้ดาเนินการตามแนวทางพัฒนา
ผลการดาเนินงานให้ดีขึ้น ดังนี้
1. ควรขยายกลุ่มการทาแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จากนักศึกษา ไปสู่ผู้มารับบริการจากหน่วยงานบริการในมหาวิทยาลัย และผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ทาให้การขยายกลุ่มการทาแบบวัดการรับรู้ยังไม่สามารถดาเนินการได้
เนื่องจากบางหน่วยงานงดให้บริการจากสถานการณ์ดังกล่าว ดังนั้นในปีถัดไปให้ขยายกลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปตามแผน
2. พิจารณาข้อคาถามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่ได้คะแนนต่าว่าเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับหน่วยงานใดและให้มีการวางแผนดาเนินก าร
ปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น
3. ควรทาความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับข้อคาถามจากแบบวัดการรับรู้ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เนื่องจากข้อคาถามหลายข้อมีหมายเหตุประกอบ
หากไม่อ่านให้ละเอียดหรือทาความเข้าใจกับคาถามให้ดี อาจทาให้การตอบคาถามเกิดความคลาดเคลื่อนได้
4. การสื่อสารประชาสัมพันธ์การดาเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต้องเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับรู้ในหลากหลายช่องทางการสื่อสาร และต้องเข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อน
5. การติดต่อรับบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยควรปรับปรุงและพัฒนา ทั้งด้านระบบการให้บริการ การใส่ใจของเจ้าหน้าที่เพื่ อให้สอดรับกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)
ทั้งนี้ที่ประชุมมอบฝ่ายเลขานุการดาเนินการเรื่อง การประชาสัมพันธ์การทาแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เมื่อถึงกาหนดร ะยะเวลาไปยังหน่วยงาน
จัดหารายได้ต่าง ๆ เช่น โฮมเบเกอรี่ โพลคาเฟ่ เป็นต้น
21

โครงการ/กิจกรรม
2. กิจกรรมการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการธรรมาภิ
บาล
และจริยธรรม มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

เพื่อขับเคลื่อนการทางานด้าน
จานวนการประชุมไม่น้อยกว่า 4
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน ครั้งต่อปีงบประมาณ
การดาเนินงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จานวนผู้เข้าร่วมร้อยละ 85 ของ
กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ระยะเวลา

งบประมาณ

ตุลาคม 2564 - 8,000 บาท
กันยายน 2565

ความก้าวหน้า
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและ
จริยธรรม

ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตขับเคลื่อนการทางานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมให้มี
อานาจหน้าที่ดาเนินงานทั้งงานด้านประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และงานธรรมาภิบาลและจริยธรรม โดยมีการประชุม
ประจาปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
 ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ครั้งที่ 1(10)/2565 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 จานวนผู้เข้าร่วมร้อยละ 94.11 ของคณะกรรมการฯ
 ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ครั้งที่ 2(11)/2565 วันที่ 21 มีนาคม 2565 จานวนผู้เข้าร่วมร้อยละ 100 ของคณะกรรมการฯ
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ปัญหา/อุปสรรค
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่มีการระบาดอยู่อย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ
1. ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
2. ตรวจสอบมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศจากหน่วยงานภาครัฐ และประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อปรับแนวทางการดาเนินโครงการให้สอดคล้องกับ
มาตรการ
3. ดาเนินการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทาให้โครงการสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
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