
รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
(ตุลาคม 62 - กันยายน 63)

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

1.1 การจัดการเรียนการสอน  -
ก าหนดเป็นเน้ือหา/กิจกรรม
การสอนในรายวิชาท่ีเก่ียวข้อง 

1) เพ่ือสร้างเสริมให้นักศึกษามี
จิตส านึกในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต

1.1.1) จ านวนรายวิชาท่ีมี
เน้ือหา/กิจกรรมให้ความรู้
เก่ียวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

≥15 CLS2104 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ มคอ. 3 รหัสวิชา  CLS ๒๑๐๔ รายวิชา กฎหมาย
ธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Law and 
Business Ethics)

1) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการ
ต่อต้านการทุจริต

โครงการแสงธรรมน าชีวิต ประจ าปีการศึกษา 2562 จัดไปเม่ือ
วันท่ี 6 สิงหาคม 2562 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมท้ังส้ิน 1,890 
คน คิดเป็นร้อยละ 83.00 (1,890x100/2,277)

2) เพ่ือส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกให้กับนักศึกษาด้าน
การต่อต้านการทุจริต

1.3  ต้ังชมรมด้านการต่อต้านการ
ทุจริตของนักศึกษา

1) เพ่ือจัดต้ังชมรมด้านการ
ต่อต้านการทุจริต 

 1.3.1) จ านวนชมรมด้านการ
ต่อต้านการทุจริต

≥1 ข้อมูลจากกองพัฒนานักศึกษา

1.4  1.4.1) จ านวนกิจกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม 
ตามหลักธรรมาภิบาล

≥15 1 กิจกรรม รูปเล่มรายงานโครงการฯ (ดังแนบ)

1.4.2) ร้อยละของนักศึกษาท่ี
ได้รับการส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมตามหลักธรร
มาภิบาล

≥60 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและถวายเทียนพรรษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562  จัดไปเม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2562 
โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมท้ังส้ิน 1,920คน คิดเป็นร้อยละ 84.32 
(1,920x100/2,277)

รูปเล่มรายงานโครงการฯ (ดังแนบ)

1.5 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือ
สังคมและจิตสาธารณะ 

1.5.1) จ านวนกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพ่ือสังคมและจิต
สาธารณะ

≥15 1 กิจกรรม รูปเล่มรายงานโครงการฯ (ดังแนบ)

1.5.2) ร้อยละของนักศึกษาท่ีมี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
สาธารณะเพ่ือสังคม

≥80 โครงการกิจกรรม 5 ส ประจ าปีการศึกษา 2562  จัดไปเม่ือ
วันท่ี 6 สิงหาคม 2562 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมท้ังส้ิน 1,890 
คน คิดเป็นร้อยละ 83.00 (1,890x100/2,277)

รูปเล่มรายงานโครงการฯ (ดังแนบ)

2)เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีจิต
สาธารณะ 

1.5.3) ร้อยละของบุคลากรท่ี
ท ากิจกรรมสาธารณะเพ่ือสังคม

75 โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2563
 เพ่ือสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้มีจิตสาธารณะ พร้อมท่ีจะ
ช่วยเหลือสังคมเเละพัฒนาสังคม ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงระดับอ าเภอ หมู่ท่ี 4 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.
นครปฐม โดยมีบุคลากรเข้าร่วมท้ังส้ิน 86 คน จากจ านวน
บุคลากรท้ังส้ิน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (ไม่นับลาศึกษาต่อ)

ใบเซ็นช่ือ และรูปภาพการจัดกิจกรรม

1) เพ่ือประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของมหาวิทาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาในการสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดี

20.59

2) เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงาน
ได้ใช้ Social Media ในการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย

3) เพ่ือประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริต

2.2 โครงการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน

1) เพ่ือให้บุคลากรของ
หน่วยงานสามารถหาวิธีการ
จัดการกับความเส่ียงเพ่ือ
ป้องกันหรือลดความเส่ียงให้อยู่
ระดับท่ียอมรับได้ 

2.2.1) ร้อยละของประเด็น
ความเส่ียงท่ีได้รับการควบคุม
และลดระดับความเส่ียงเทียบ
กับประเด็นความเส่ียงท้ังหมดท่ี
ก าหนดข้ึนต่อปี

100 ร้อยละ 100 รายงานผลการด าเนินงานด้านความเส่ียง รอบ 12เดือน
(ข้อมูลจากฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ)

2) เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่า
การด าเนินงานจะบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

2.2.2) ร้อยละของงานท่ีมีการ
ด าเนินการตามจุดควบคุมท่ี
ก าหนด

100 ร้อยละ 100 รายงานผลการด าเนินงานด้านความเส่ียง รอบ 12เดือน
(ข้อมูลจากฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ)

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย
เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีความเช่ือม่ันและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
2.1 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลต่อ

สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย

2.1.1) ร้อยละของข้อมูลท่ีมีการ
เผยแพร่อย่างครบถ้วนตาม
แนวทางท่ีก าหนด

100

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซ่ือสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าท่ีถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต

1)เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการท าประโยชน์
เพ่ือสังคมและจิตสาธารณะ

กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม
 ค่านิยม ตามหลักธรรมาภิบาล
ของนักศึกษา 

1) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจและปลูกฝัง
จิตส านึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมตามหลักธรร
มาภิบาล 

1.2 กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริตส าหรับนักศึกษา 

หลักฐานวัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
เป้าหมาย

ของตัวช้ีวัด

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต

กิจกรรม/โครงการ

1.2.1) ร้อยละของนักศึกษา
รับรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 

80

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

รูปเล่มรายงานโครงการฯ (ดังแนบ)



รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
(ตุลาคม 62 - กันยายน 63)

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

หลักฐานวัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
เป้าหมาย

ของตัวช้ีวัด
กิจกรรม/โครงการ

3.1 จัดอบรมเสริมความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับระบบการจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐ

1) เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับระบบการ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ และ
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง

3.1.1) ร้อยละของบุคลากรท่ี
เก่ียวข้องท่ีเข้าอบรมเก่ียวกับ
ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ

100 (ใช้ข้อมูลของหน่วยงานเจ้าภาพ)

3.2 ประเมินการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ 

1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

3.2.1) ร้อยละบุคลากรท่ีปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

100 ร้อยละ 100

3.3 การเผยแพร่ให้ความรู้และปลูก
จิตส านึกในการปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ

1)เพ่ือสร้างความรู้และปลูก
จิตส านึกให้บุคลากรปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

3.3.1) ร้อยละของบุคลากรท่ี
รับรู้เก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ

≥80 ร้อยละ 100

3.4 โครงการปรับปรุงรูปแบบการ
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง
ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

1) เพ่ือให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลการ
จัดซ้ือจัดจ้างของมหาวิทยาลัย
อย่างท่ัวถึง

3.4.1)ร้อยละของรายการ
จัดซ้ือ-จัดจ้างท่ีน าเผยแพร่
ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างผ่าน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่อ
รายการจัดซ้ือ-จัดจ้างท้ังหมด

100

3.5 โครงการสร้างความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส

1) เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความ
เข้าใจเก่ียวกับการต่อต้านการ
ทุจริต

3.5.1) ร้อยละความรู้ความ
เข้าใจของผู้เข้าอบรมเก่ียวกับ
เกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส

≥80

3.6 โครงการสร้างความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการต่อต้านการ
ทุจริตให้กับบุคลากร

1)เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการต่อต้านการ
ทุจริต

3.6.1) ร้อยละความรู้ความ
เข้าใจของบุคลากรเก่ียวกับการ
ต่อต้านการทุจริต

≥80

3.6.2) จ านวนบุคลากรท่ีเข้า
ร่วมการอบรม

100 N/A
(รอกองนโยบายและแผน)

4.1 โครงการจัดการข้อร้องเรียน 1) เพ่ือให้ข้อร้องเรียนได้รับ
การแก้ไขในระยะเวลาท่ีก าหนด

4.1.1) ร้อยละของข้อร้องเรียน
ท่ีได้รับการแก้ไขในเวลาท่ี
ก าหนด

100 100
เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต

รายงานสรุปผลโครงการปลูกจิตส านึกในการปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณ และหลักธรรมาภิบาล ส าหรับ
บุคลากรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้โครงการ
ก ากับองค์การท่ีดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


