
 

 



 

รายงานผลการดาํเนนิงานโครงการ/กิจกรรม ภายใตแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ยุทธศาสตรท่ี 3  บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับความเปลีย่นแปลงไดอยางม่ันคง 

เปาประสงค 3.1  การบริหารจัดการอยางมีประสิทธภิาพและม่ันคง 

โครงการ/ก ิจกรรม ต ัวช ี้ว ัด/คาเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการ

เบิกจาย 

(บาท) 

หนวยงาน 

1. กิจกรรมนโยบาย 

ไมรับของขวัญและ 

ของกํานัลทุกชนิด 

จากการปฏิบัติ

หนาท่ี (No Gift 

Policy) 

บุคลากรใม 

หาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ 

- มีการ

ประชาสัมพันธ 

นโยบายไมรับ

ของขวัญและของ

กํานัลทุกชนิดจาก

การปฏิบัตหินาท่ี 

(No Gift Policy) 

เพ่ือเสริมสราง

วัฒนธรรมและ

คานิยมสุจริตในการ

ปฏิบัติงานอยางมี

คุณธรรม จรยิธรรม 

ไมมีผลประโยชน 

ทับซอนจากการ

ปฏิบัติหนาท่ี และ

ปองกันการทุจริต 

ไมใช

งบประมาณ 

ไมใช

งบประมาณ 

สอ. 

2. โครงการ

ประชาสัมพันธและ

สรางภาพลักษณ

ของมหาวิทยาลยั 

มีการประชาสัมพันธ 

ขอมูลขาวสารของ

มหาวิทยาลยัผาน 

เครือขายและสื่อ

ตางๆ 

- มีการประชา

สัมพันธขอมูล 

ขาวสารของ

มหาวิทยาลยัผาน

เครือขายและสื่อ

ตาง ๆ 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 

ไมใช

งบประมาณ 

กก. 



 

โครงการ/ก ิจกรรม ต ัวช ี้ว ัด/คาเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการ

เบิกจาย 

(บาท) 

หนวยงาน 

3. กิจกรรมการ 

เปดเผยขอมูล 

การจัดซ้ือจัดจาง 

ของมหาวิทยาลยั 

ตอสาธารณชน 

จํานวนชองทางใน

การเผยแพร  

ไมนอยกวา 

2 ชองทางทาง 

- มีการเผยแพร 

ขอมูลการจัดซ้ือ 

จัดจางของ 

มหาวิทยาลยัตอ

สาธารณชน 

ไมนอยกวา  

2 ชองทาง 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 

ไมใช

งบประมาณ 

กค. 

 

4. กิจกรรมการ 

รับฟงความคิดเห็น

จากผูรับบริการหรือ 

ผูมีสวนไดสวนเสยี 

 

• มีชองทางรับฟง 

ความคิดเหน็และ 

ขอเสนอแนะ 

• การจัดการเรื่อง 

รองเรียนครบถวน 

รอยละ 100 

- มีชองทางร ับฟง 

ความคิดเหน็และ 

ขอเสนอแนะ 
- มีการจ ัดการเร ื่อง

ร องเร ียนครบถวน  

รอยละ 100 

ไมใช

งบประมาณ 

ไมมี กก. 

กบ. 

5. โครงการ

ขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัย

คุณธรรม ประจําป

งบประมาณ     

พ.ศ. 2565 

• คณะกรรมการ

ขับเคลื่อน

มหาวิทยาลยั

คุณธรรม 

จํานวน 121 คน 

• ผูบริหาร

มหาวิทยาลยัและ

หัวหนาหนวยงาน

ภายในมหาวิทยาลยั 

จํานวน 35 คน  

- อยูระหวาง

ดําเนินการ โดยจะ

เริ่มตนจัดกิจกรรม

ในเดือนเมษายน 

2565 

97,500.- ยังไมมีการ

เบิกจาย 

สอ. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดําเนนิงาน 

 

 

 



 

 

1. กิจกรรมนโยบายไมรับของขวัญและของกํานลัทุกชนิดจากการปฏิบัติหนาท่ี (No Gift Policy) 
 

https://rmutsb.ac.th/2016/news/detail.php?id=content22012021281407224&fbclid=IwAR

39y3isly2R99hySuGhiOtwm5HK3sB6Eyc-FbxoDa_Cq6J_rhK8NLdd2Is 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rmutsb.ac.th/2016/news/detail.php?id=content22012021281407224&fbclid=IwAR39y3isly2R99hySuGhiOtwm5HK3sB6Eyc-FbxoDa_Cq6J_rhK8NLdd2Is
https://rmutsb.ac.th/2016/news/detail.php?id=content22012021281407224&fbclid=IwAR39y3isly2R99hySuGhiOtwm5HK3sB6Eyc-FbxoDa_Cq6J_rhK8NLdd2Is




 

 

2. โครงการประชาสัมพันธและสรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัยผานเครือขายและส่ือตาง ๆ 

 

2.1 https://rmutsb.ac.th/2016/home/ 

 
 

2.2 https://rmutsb.ac.th/2016/gallery/view.php?id=gallery21111110521701726 

 
 

 

 

 

https://rmutsb.ac.th/2016/home/
https://rmutsb.ac.th/2016/gallery/view.php?id=gallery21111110521701726


 

 

2.3 Facebook Fanpage 

https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi 

 
 

2.4 ปายไฟวิ่งประชาสัมพันธ/จอ LED ประชาสัมพันธ/สื่อจอโทรทัศนประชาสัมพันธ 

  

  

https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi


 

 

3. กิจกรรมการเปดเผยขอมูลการจัดซ้ือจัดจางของมหาวิทยาลัยตอสาธารณชน 

3.1 เว็บไซตหลักของมหาวิทยาลัย 

https://rmutsb.ac.th/2016/procurement_new/ 

 

 

3.2 ปายประชาสัมพันธ 

 

 

https://rmutsb.ac.th/2016/procurement_new/


 

 

3.3 เว็บไซตกรมบัญชีกลาง 

https://www.cgd.go.th/cs/internet/internet/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%

A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A

3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2.html?page_locale=th_TH 

 
 

3.4 เว็บไซตกองคลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

http://financial.rmutsb.ac.th/contentall/inv 

 

https://www.cgd.go.th/cs/internet/internet/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2.html?page_locale=th_TH
https://www.cgd.go.th/cs/internet/internet/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2.html?page_locale=th_TH
https://www.cgd.go.th/cs/internet/internet/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2.html?page_locale=th_TH
http://financial.rmutsb.ac.th/contentall/inv


 

 

4. กิจกรรมการรับฟงความคดิเห็นจากผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

4.1 https://rmutsb.ac.th/2016/home/ 

 
 

 
 

https://rmutsb.ac.th/2016/home/


 

 
 

4.2 https://rmutsb.ac.th/2016/president/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rmutsb.ac.th/2016/president/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. โครงการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

อยูระหวางดําเนินการ โดยจะเริ่มตนจดักิจกรรมในเดือนเมษายน 2565 
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หน่วยงาน....สารบรรณ ธุรรการ และการประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

1. ความเปน็มา หรอืหลักการและเหตุผล

จากนโยบายของรัฐบาลที่ใหค้วามส าคัญในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของประชาชน โดยใหน้ าพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

ทกุรัชกาล หลักค าสอนของศาสนา วฒันธรรมและความเปน็ไทย มาสร้างสรรรค์สังคมไทยใหเ้กิดความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม โดยผ่านกลไก

มีความสมดุลประชารัฐของรัฐบาลเพื่อสร้างพลังการท าความดีเพื่อชาติของประชาชนในทกุภาคส่วนของสังคมไทย อันจะส่งผลใหก้ารพฒันาประเทศ

ทั้งทางวตัถุและจิติใจตามแนวคิด "คุณธรรมน าการพฒันา" พร้อมที่จะก้าวไปสู่สังคมแหง่คุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีโดยใหสั้งคมเกิดความเข้มแข็ง

จากภายในและเกิดกระบวนการสร้างสังคมคุณธรรมแบบ "ระเบดิจากข้างใน" จากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัและหลักธรรมของ

ศาสนาที่ตนนับถือควบคู่กับระบบเศรษฐกิจ เกิดความมั่งค่ัง เข้มแข็งด้วยวถิีวฒันธรรมไทยและยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง โดยมุ่งเน้น

การปลูกฝังระเบยีบวนิัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พงึประสงค์ ส่งเสริมใหค้นไทยในสังคมมีคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายใน 

ใหคุ้ณธรรมน าการพฒันา ท าใหสั้งคมไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน เปน็สังคมแหง่คุณธรรม

ดังนั้น มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิได้เล็งเหน็ถึงความส าคัญของนโยบายดังกล่าว เพื่อเปน็การขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมใหบ้รรลุวตัถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิอ์ย่างเปน็รูปธรรม และใช้เปน็แนวทางในการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงาน

จึงได้จัดท าโครงการขับเคล่ือนมหาวทิยาลัยคุณธรรม ประจ าป ีพ.ศ. 2565 ซ่ึงมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580)

และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) เพื่อมุ่งเน้นใหค้นในหน่วยงานเปน็คนดีมีคุณธรรมมีความรักชาติ มีความศรัทธา

และยึดมั่นในหลักค าสอนของศาสนา มีความเคารพเทดิทนูสถาบนัพระมหากษติัย์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข น าไปสู่การเปน็องค์กรคุณธรรมและสังคม

คุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย "พอเพยีง วนิัย สุจริต จิตอาสา" ซ่ึงเปน็ผลส าเร็จของการขับเคล่ือนมหาวทิยาลัยคุณธรรมและพฤติกรรม

ของคนในมหาวทิยาลัยที่เปล่ียนแปลงไป

2. วัตถุประสงค์ (ต้องสามารถก าหนดตัวชี้วัดและค่าเปา้หมายวัดความส าเรจ็ของวัตถุประสงค์ในแต่ละข้อได)้

2.1 เพื่อใหบ้คุลากรระดับผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ทกุคน มีส่วนร่วมในการพฒันามหาวทิยาลัยสู่การเปน็องค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน

 2.2 เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทกัษะในการเปน็วทิยากรแกนน าส่งเสริมคุณธรรมภายในหน่วยงาน

3. ลักษณะของโครงการ

 โครงการใหม่

 โครงการต่อเนื่อง  (ระบขุ้อมูล 3 ปยี้อนหลัง)

ปงีบประมาณ 2564 ได้รับจัดสรร งปร.64 ส่วนกลาง ด้านวทิยาศาสตร์ งบเงินอุดหนุน.97,190 บาท ใช้จริง 49,240 บาท

4. ความสอดคล้องของโครงการ

4.1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติ 3 ระดับ (แนวทางการเชื่องโยงแผน 3 ระดับ ตามเอกสารประกอบ)

4.1.1 ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 1)

        1) ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

        2) เปา้หมาย : คนไทยเปน็คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวถิีชีวติในศตวรรษที่ 21

        3) ประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นที่ 1 การปรับเปล่ียนค่านิยมและวฒันธรรม

        4) ประเด็นย่อย : 1.2 การบรูณาการเร่ืองความซ่ือสัตย์ วนิัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถาน

แบบฟอรม์โครงการ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2565

โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
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ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม

4.1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 2)

        แนวทางการพฒันาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

           - ประเด็น : การปรับเปล่ียนค่านิยมและวฒันธรรม (พ.ศ. 2561 - 2580)

           - แผนย่อย : การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเปน็พลเมืองที่ดี

           - เปา้หมายของแผนย่อย : คนไทยเปน็มนุษย์ที่สมบรูณ์ มีความพร้อมในทกุมิติตามมาตรฐานสมดุลทั้งด้านสติปญัญา

คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวญิญาณที่ดี เข้าใจในการปฏบิติัปรับตัวเข้ากับสภาแวดล้อมดีขึ้น

           - แนวทางการพฒันาภายใต้แผนย่อย : แนวทางที่ 2 บรูณาการเร่ืองความซ่ือสัตย์ วนิัย คุณธรรม จริยธรรม และ

ด้านส่ิงแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดใหม้ีการเรียนการสอนตามพระราชด าริ และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีงในสถานศึกษา จัดใหม้ีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมของชาติและภมูิปญัญาทอ้งถิ่น รวมทั้ง

การตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหร้องรับการเปล่ียนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ

           - แนวทางการพฒันาภายใต้แผนย่อย : แนวทางที่ 5 การส่งเสริมใหค้นไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อ

ส่วนรวมสร้างจิตสาธารณะและจิตอาสาโดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร เพื่อรับผิดชอบ

ต่อส่วนรวม สร้างเสริมผู้น าการเปล่ียนแปลง และต้นแบบที่ดีทั้งระดับบคุคลและองค์กร โดยการยกย่องผู้น าที่มีจิตสาธารณะและ

จิตอาสา เพื่อสังคมและส่วนรวม โดยส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสาธารณะที่ไม่หวงัผลประโยชน์

           - เปา้หมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก 

                                                                            สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพฒันาคนตลอดช่วงชีวติและภมูิใจในความเปน็ไทยมากขึ้นน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในการด ารงชีวติ สังคมไทยมีความสุขและเปน็ที่ยอมรับ

ของนานาประเทศมากขึ้น

4.1.4 นโยบายรฐับาลหลัก (แผนระดับที่ 3)

        1) ด้าน : การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

            - การด าเนินการ : ปลูกฝังค่านิยมและวฒันธรรมที่ดีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซ่ือสัตย์ การมีวนิัย 

เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วร่วมท าประโยชน์ใหป้ระเทศ และเปน็พลเมืองที่ดี โดยส่งเสริมใหส้ถาบนัการศึกษา 

ภาคประชาสังคมและชุมชนเปน็ฐานรากในการบม่เพาะ ส่งเสริมใหภ้าคเอกชนด าเนินธรุกิจอย่างมีธรรมาภบิาล ใหส่ื้อมีบทบาท

กระตุ้นและสร้างความตระหนักในค่านิยมที่ดี รวมถึงผลิตส่ือที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบและเปดิพื้นที่สาธารณะใหป้ระชาชน

ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกวา่ 1 นโยบายรัฐบาลหลัก/การด าเนินการ/การด าเนินการย่อย

4.1.5 นโยบายเรง่ด่วนของรฐับาล (แผนระดับที่ 3)

        1) เร่ือง การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

                  ...การสร้างความสมานฉันทแ์ละความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จ าเปน็ในการด าเนินชีวติ

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกวา่ 1 นโยบายรัฐบาลเร่งด่วนของรัฐบาล

4.2 ความสอดคล้อง/หรอืสนับสนุนส่งเสรมิกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย

 การผลิตบณัฑิต  การวจิัย  การบริการวชิาการ

 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และส่ิงแวดล้อม  การบริหารจัดการ

ศึกษาโดยใหส้ถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะเข้าไปในทกุสาระวชิา และในทกุกิจกรรม 

รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหเ้อื้อต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวถึงการรักษา
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4.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธภิาพ มั่นคง และมีระบบธรรมาภบิาล

กลยุทธท์ี่ 4.2 สร้างระบบและกลไกในการพฒันาบคุลากรเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง และมีระบบธรรมาภบิาล

ตัวชี้วดักลยุทธ ์4.2.3 ร้อยละของผลการประเมิน ITA  ≥85

โครงการส าคัญ 4.7 โครงการปฏบิติัการบริหารจัดการมหาวทิยาลัยด้วยหลักธรรมาภบิาล 

                       (อาท ิโครงการมหาวทิยาลัยคุณธรรม โครงการมหาวทิยาลัยโปร่งใส)

4.3 สอดคล้องกับตัวบง่ชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (อว.)

ระดับ   มหาวทิยาลัย   คณะ   หลักสูตร

องค์ประกอบที่ 5 ตัวบง่ชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบนัเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธต์ามพนัธกิจ

กลุ่มสถาบนัและเอกลักษข์องสถาบนั

5. รปูแบบกิจกรรมที่ด าเนินการและการบรูณาการ (ในระดับคณะควรมีการบรูณาการทกุโครงการ)

รหสัวิชา/ชื่อวิชา หลักสูตร วิธีการบรูณาการ ผู้สอน

6. วิธีการด าเนินงาน 

ขั้นปรบัปรงุ/พัฒนา/แก้ไขจากผลการติดตาม (Action) และ ขั้นเตรยีมการ (Plan)  

6.1 น าประเด็นปญัหาอุปสรรคจากปทีี่ผ่านมา ที่ระบไุวอ้ยู่ในรายงานผลการด าเนินในโครงการมาพจิารณาประกอบการจัดท า

ร่างโครงการและวางแนวทางในการแก้ไขปญัหาที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

6.2 จัดท าร่างโครงการ ก าหนดการ ค าส่ังแต่งต้ัง 

6.3 ประชุมวางแผนงานโครงการ

ขั้นด าเนินการ (Do) 

6.4 เสนอโครงการและค าส่ังเพื่อพจิารณาอนุมัติและลงนาม 

6.5 ประชาสัมพนัธโ์ครงการ/กิจกรรม

6.6 จัดท าหนังสือเชิญร่วมงาน   

6.7 จัดเตรียมเอกสารวสัดุอุปกรณ์และสถานที่

6.8 จัดโครงการ/กิจกรรม

ขั้นการประเมินผล (Check)

การแก้ไขในครัง้น้ี

การบรูณาการกับการเรยีนการสอน
กิจกรรม

1. แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนมหาวทิยาลัยคุณธรรม ประจ าป ีพ.ศ. 2565

2. สร้างทมีวทิยากรแกนน าส่งเสริมคุณธรรมภายในมหาวทิยาลัย2. ไม่มีทมีส่วนกลางรับผิดชอบการอบรมถ่ายทอดความรู้ เคร่ืองมือ

และกระบวนการในการขับเคล่ือนสู่การเปน็องค์กรคุณธรรม

ปญัหาที่ผ่านมา

1. มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างภายในหน่วยงานและมีการ

ปรับเปล่ียนโยกย้ายผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
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6.9 จัดท าและส ารวจความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

6.10 สรุปผลการด าเนินงาน  

ขั้นปรบัปรงุ/พัฒนา/แก้ไขจากผลการติดตาม  (Action)

6.11 ประชุมสรุปผลการด าเนินงานและหาแนวทางในการแก้ไขปญัหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในคร้ังต่อไป

7. กลุ่มเปา้หมาย/ผู้ที่ได้รบัประโยชน์ 

1. คณะกรรมการขับเคล่ือนมหาวทิยาลัยคุณธรรม จ านวน 121 คน

2. ผู้บริหารมหารมหาวทิยาลัยและหวัหน้าหน่วยงานภายในมหาวทิยาลัย จ านวน 35 คน

8. ผู้รบัผิดชอบโครงการ

ชื่อ......นางสาวชญาธร  ปล้ืมปั่น........ต าแหน่ง.........เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.......งาน บริหารและพฒันาระบบ ส านักงานอธกิารบดี

เบอร์ติดต่อภายใน ......10100......มือถือ.....089-8087181.......e : mail…annie_2ne1@hotmail.com…..

9. บคุคลหรอืหน่วยงานภายนอก/ชุมชนที่ใหก้ารสนับสนุน/มีส่วนรว่ม 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ

เร่ิมต้น  ว/ด/ป....เดือนตุลาคม 2564...ส้ินสุด ว/ด/ป....กันยายน 2565.......

10.1 เตรียมการต่างๆ เร่ิมต้น 1 ตุลาคม 2564  ส้ินสุด 30 กันยายน 2565

10.2 จัดโครงการ/กิจกรรม เร่ิมต้น เดือนเมษายน  ส้ินสุด เดือนสิงหาคม 2565

กิจกรรมที่ 1 : ฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ การสร้างวทิยากรแกนน าส่งเสริมคุณธรรม

เดือนเมษายน 2565

เดือนเมษายน 2565

เดือนเมษายน 2565

เดือนเมษายน 2565

กิจกรรมที่ 3 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM) เดือนมิถุนายน 2565

กิจกรรมที่ 4 การถอดบทเรียนโครงงานคุณธรรม เดือนสิงหาคม 2565

กิจกรรมที่ 5 ฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ การประเมินผลและการจัดท ารายงานเสนอมหาวทิยาลัยฉบบัสมบรูณ์เดือนสิงหาคม 2565

10.3 จัดท าสรุปผลโครงการ/กิจกรรม เร่ิมต้น  1 กันยายน 2565.ส้ินสุด 30 กันยายน 2565

กิจกรรมที่ 1.1 ฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ การสร้างวทิยากร

แกนน าส่งเสริมคุณธรรม หลักสูตร วธิกีารค้นหาพฤติกรรม

ไม่พงึประสงค์/พงึประสงค์

กิจกรรมที่ 1.2 ฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ การสร้างวทิยากร

แกนน าส่งเสริมคุณธรรม หลักสูตร วธิกีารค้นหาสาเหตุที่

แทจ้ริงและวธิกีารแก้ไข

กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ แนวทางการพฒันา

มหาวทิยาลัยสู่การเปน็องค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน 

ส าหรับผู้บริหาร

กิจกรรมที่ 1.3 ฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ การสร้างวทิยากร

แกนน าส่งเสริมคุณธรรม หลักสูตร แนวทางการจัดท า

โครงงาน/กิจกรรมส่งเสริมความดี

ชื่อบคุคล/หน่วยงาน/ชุมชน การใหก้ารสนับสนุน/การมีส่วนรว่ม
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11. พ้ืนที่การด าเนินการ

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หนัตรา

12. งบประมาณ 

จากงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงาน : พื้นฐานด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต :ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบเงินอุดหนุน โครงการขับเคล่ือนมหาวทิยาลัยคุณธรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 โดยได้รับจัดสรร จ านวน79,500 บาท  โดยขออนุมัติเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการนี้ ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 : ฝึกอบรมเชิงปฏบิตัิการ การสรา้งวิทยากรแกนน าส่งเสรมิคุณธรรม

กิจกรรมที่ 1.1 ฝึกอบรมเชิงปฏบิตัิการ การสรา้งวิทยากรแกนน าส่งเสรมิคุณธรรม หลักสูตร วิธีการค้นหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์/พึงประสงค์

ค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนวทิยากรภายนอก (1คน x 1200 x 6 ชม.) 7,200                    บาท

ค่าใช้สอย 

2. ค่าอาหาร   บาท

   - ค่าอาหารวา่งเช้า (1 มื้อ x 30 บาท x 70 คน) 2,100                    บาท

   - ค่าอาหารวา่งบา่ย (1 มื้อ x 30 บาท x 70 คน) 2,100                    บาท

   - ค่าอาหารกลางวนั (1 มื้อ x 60 บาท x 70 คน) 4,200                    บาท

ค่าวัสดุ

1. เอกสารประกอบการอบรม (ชุดละ 20 บาท x 70 คน) 1,400                    บาท

17,000                  บาท

กิจกรรมที่ 1.2 ฝึกอบรมเชิงปฏบิตัิการ การสรา้งวิทยากรแกนน าส่งเสรมิคุณธรรม หลักสูตร วิธีการค้นหาสาเหตุที่แทจ้รงิและวิธีการแก้ไข

ค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนวทิยากรภายนอก (1คน x 1200 x 6 ชม.) 7,200                    บาท

ค่าใช้สอย 

2. ค่าอาหาร   บาท

   - ค่าอาหารวา่งเช้า (1 มื้อ x 30 บาท x 70 คน) 2,100                    บาท

   - ค่าอาหารวา่งบา่ย (1 มื้อ x 30 บาท x 70 คน) 2,100                    บาท

   - ค่าอาหารกลางวนั (1 มื้อ x 60 บาท x 70 คน) 4,200                    บาท

15,600                  บาท

กิจกรรมที่ 1.3 ฝึกอบรมเชิงปฏบิตัิการ การสรา้งวิทยากรแกนน าส่งเสรมิคุณธรรม หลักสูตร แนวทางการจัดท าโครงงาน/กิจกรรมส่งเสรมิความดี

ค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนวทิยากรภายนอก (1คน x 1200 x 6 ชม.) 7,200                    บาท

ค่าใช้สอย 

2. ค่าอาหาร   บาท

   - ค่าอาหารวา่งเช้า (1 มื้อ x 30 บาท x 70 คน) 2,100                    บาท

   - ค่าอาหารวา่งบา่ย (1 มื้อ x 30 บาท x 70 คน) 2,100                    บาท

   - ค่าอาหารกลางวนั (1 มื้อ x 60 บาท x 70 คน) 4,200                    บาท

15,600                  บาท

รวมกิจกรรมที่ 1.1 (หน่ึงหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

รวมกิจกรรมที่ 1.2 (หน่ึงหมื่นหา้พันหกรอ้ยบาทถ้วน)

รวมกิจกรรมที่ 1.3 (หน่ึงหมื่นหา้พันหกรอ้ยบาทถ้วน)
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48,200                  บาท

กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเชิงปฏบิตัิการ แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเปน็องค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน ส าหรบัผู้บรหิาร

ค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนวทิยากรภายนอก (1คน x 1200 x 3 ชม.) 3,600                    บาท

ค่าใช้สอย 

2. ค่าอาหาร   บาท

   - ค่าอาหารวา่ง (1 มื้อ x 30 บาท x 50 คน) 1,500                    บาท

5,100                   บาท

กิจกรรมที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้(KM) 

ค่าใช้สอย 

1. ค่าอาหาร   บาท

   - ค่าอาหารวา่งเช้า (1 มื้อ x 30 บาท x 70 คน) 2,100                    บาท

   - ค่าอาหารวา่งบา่ย (1 มื้อ x 30 บาท x 70 คน) 2,100                    บาท

   - ค่าอาหารกลางวนั (1 มื้อ x 60 บาท x 70 คน) 4,200                    บาท

8,400                   บาท

กิจกรรมที่ 4 การถอดบทเรยีนโครงงานคุณธรรม

ค่าใช้สอย 

1. ค่าอาหาร   บาท

   - ค่าอาหารวา่งเช้า (1 มื้อ x 30 บาท x 70 คน) 2,100                    บาท

   - ค่าอาหารวา่งบา่ย (1 มื้อ x 30 บาท x 70 คน) 2,100                    บาท

   - ค่าอาหารกลางวนั (1 มื้อ x 60 บาท x 70 คน) 4,200                    บาท

8,400                   บาท

กิจกรรมที่ 5 ฝึกอบรมเชิงปฏบิตัิการ การประเมินผลและการจัดท ารายงานเสนอมหาวิทยาลัยฉบบัสมบรูณ์

ค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนวทิยากรภายนอก (1คน x 1200 x 3 ชม.) 3,600                    บาท

ค่าใช้สอย  

2. ค่าอาหาร   บาท

   - ค่าอาหารวา่ง (1 มื้อ x 30 บาท x 60 คน) 1,800                    บาท

ค่าวัสดุ

1. เกียรติบตัรพร้อมใส่กรอบ (20 อัน x 200 บาท) 4,000                    บาท

9,400                   บาท

รวมทั้งสิ้น (เจ็ดหมื่นเก้าพันหา้รอ้ยบาทถ้วน) 79,500                  บาท

รวมกิจกรรมที่ 3 (แปดพันสี่รอ้ยบาทถ้วน)

รวมกิจกรรมที่ 4 (แปดพันสี่รอ้ยบาทถ้วน)

รวมกิจกรรมที่ 5 (เก้าพันสี่รอ้ยบาทถ้วน)

รวมกิจกรรมที่ 1 (สี่หมื่นแปดพันสองรอ้ยบาทถ้วน)

รวมกิจกรรมที่ 2 (หา้พันหน่ึงรอ้ยบาทถ้วน)
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13. เปา้หมายเชิงผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลจากการด าเนินโครงการเสรจ็สิ้นแล้ว โปรดระบ ุจ านวนตัวชี้วัด)

13.1 บคุลากรระดับผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้กระบวนการด าเนินงานมหาวทิยาลัยคุณธรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15

 13.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทกัษะสามารถเปน็วทิยากรแกนน าส่งเสริมคุณธรรมภายในหน่วยงาน ร้อยละ 80 ของกลุ่มเปา้หมาย

13.3 หน่วยงานภายในมหาวทิยาลัยเข้าร่วมอบรมและขับเคล่ือนคุณธรรมองค์กรตามกระบวนการมหาวทิยาลัยคุณธรรม มากวา่ 10 หน่วยงาน 

14. เปา้หมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) (หมายถึง ผลประโยชน์จากผลผลิต โปรดระบ ุจ านวนตัวชี้วัด)

14.1 ผู้เข้าร่วมการอบรมน าความรู้ที่ได้รับไปขับเคล่ือนและส่งเสริมคุณธรรมภายในหน่วยงาน สามารถเผยแพร่ สร้างสรรค์กิจกรรม

       ส่งเสริมคุณธรรมอย่างน้อย หน่วยงานละ 1 กิจกรรม

14.2 หน่วยงานภายในมหาวทิยาลัยมีโครงงานคุณธรรมขับเคล่ือนคุณธรรม หน่วยงานละ 4 โครงงาน

15. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิด 

15.1 องค์กรมีผลส าเร็จการด าเนินงานบรรลุเปา้หมายตัวชี้วดัตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัย

15.2 มหาวทิยาลัยได้รับการยอมรับใหเ้ปน็องค์กรคุณธรรมต้นแบบในระดับจังหวดัและระดับประเทศ

16. ดัชนีชี้วัดความส าเรจ็ 

16.1 มีผลส าเร็จการด าเนินงาน "ปญัหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า" สอดคล้องตามคุณธรรมอัตลักษณ์ "พอเพยีง วนิัย สุจริต จิตอาสา"

       และสอดคล้องกับค่านิยมของมหาวทิยาลัยทกุหน่วยงาน

16.2 มีองค์ความรู้จากการด าเนินงานองค์กรคุณธรรม สามารถเปน็แหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอื่นได้

17. ตัวชี้วัด และเปา้หมายวัดความส าเรจ็ และการประเมินโครงการ

17.1 ตามวัตถุประสงค์ของแผนและการบรหิารงบประมาณ

ตวัชี้วัด
เปา้หมาย

วัดความส าเร็จ

จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ

(หา้มแกไ้ข)

ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 

ของกลุ่มเปา้หมาย

ระดับความพงึพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ

(หา้มแกไ้ข)

ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 

ของกลุ่มเปา้หมาย

ความรู้เฉล่ียที่ผู้เข้าร่วม

โครงการได้รับจากการ

เข้าร่วมโครงการ  

(เปล่ียนแปลงได้ตาม

แผน)

ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80  - เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเ้หน็ถึงองค์ความรู้

 - ภาพถ่ายโครงการแสดงใหเ้หน็ถึงวิธีการเผยแพร่ความรู้

 - ใบรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน

 - สรุปผลการประเมนิความพงึพอใจ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดโครงการปฏบิติัการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภบิาล

หลกัฐานประกอบการประเมนิ
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17.2 ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ตวัชี้วัด
เปา้หมาย

วัดความส าเร็จ

จ านวนโครงงาน

คุณธรรม

หนว่ยงานละ 1 โครงงาน

ร้อยละของจ านวนผู้

ผ่านการอบรม

ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 

ของกลุ่มเปา้หมาย

หมายเหตุ : ภาพรวมของโครงการ (เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้จึงจะถือว่าบรรลุ)

วัตถุประสงค์

            (นางสาวชญาธร  ปล้ืมปั่น)

 - รายงานผลการด าเนนิงานโครงงาน1. เพื่อใหบ้คุลากรระดับผู้บริหาร อาจารย์ 

เจ้าหนา้ที่ทกุคน มส่ีวนร่วมในการพฒันา

มหาวิทยาลัยสู่การเปน็องค์กรคุณธรรมต้น

แบบอย่างยั่งยืน

ลงชื่อ                                             ผู้เสนอโครงการ

2. เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการมคีวามรู้และทกัษะ

ในการเปน็วิทยากรแกนน าส่งเสริมคุณธรรม

ภายในหนว่ยงาน

 - ใบรายชื่อผู้เข้าอบรมตามระยะเวลาของหลักสูตร 

 - ประกาศนยีบตัร/เกยีรติบตัร

หลกัฐานประกอบการประเมนิ
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