
 

 

รายงานผลการดําเนินงาน 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจําปงบประมาณ 2564 
 

            

 

                        

 

   

 

 

                                                 

 

                                                   งานประกันคุณภาพการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี  

                                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลท่ี 9 ทรงลงพระนามปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2548 พระราชบัญญัติไดประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2548 ข้ึน 9 คํ่า เดือน 2 เลมท่ี 122 ตอนท่ี 6 ก ทําใหเกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล ข้ึนใหม  9 แห ง แตละแห งเกิดจากการรวมหนวยงานเดิมของ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ท้ัง 9 แหงมีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวย

วิธีการงบประมาณในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ โดยใหมหาวิทยาลัยเปน

สถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงคใหการศึกษาสงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท่ีเนน

การปฏิบัติ ทําการสอน การวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม 

ทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ท้ัง 9 แหง ประกอบดวย 

             1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

                    2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

                    3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก  

                    4. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

                    5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  

                    6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

                    7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

                    8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

                    9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 ซ่ึงในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 7 กําหนดใหมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริม
วิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงท่ีเนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการทางวิชาการในดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แกสังคม ทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยใหผูสําเร็จ
อาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาตอดานวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเปนหลัก 

 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซ่ึงเกิดจากการรวมคณะและวิทยาเขตของสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคลในกลุมภาคใต 5 หนวยงานเขาดวยกัน ไดแก 1.คณะเกษตรศาสตร (ทุงใหญ) จ. นครศรีธรรมราช, 2.วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช  (ไสใหญ)  จ.นครศรีธรรมราช, 3.วิทยาเขตศรีวิชัย(ขนอม) จ.นครศรีธรรมราช, 4.คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการประมง จ.ตรัง และ 5.วิทยาเขตภาคใต จ.สงขลา  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีพ้ืนท่ีจัดการศึกษา 4 จังหวัด 
          จังหวัดสงขลา จัดการศึกษา เปน 5 คณะ 1 วิทยาลัย 
                    •คณะวิศวกรรมศาสตร 
                    •คณะบริหารธุรกิจ 
                    •คณะศิลปศาสตร 
                    •คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
                    •คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
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                    •วิทยาลัยรัตภูมิ 
          จังหวัดตรัง จัดการศึกษา เปน 2 คณะ 1 วิทยาลัย 
                    •คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง 
                    •คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 
                    •วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียว 
          จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการศึกษา เปน 5 คณะ 1 วิทยาลัย 
                    •คณะเกษตรศาสตร 
                    •คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
                    •คณะสัตวแพทยศาสตร 
                    •คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
                    •คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
                    •วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
          จังหวัดชุมพร 
                    พ้ืนท่ีชุมพร เปนสวนงานวิจัยและฝกอบรมชุมพร สังกัดคณะเกษตรศาสตร 
 
ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยฯ 

 

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย”  
หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี อันเปนมงคลแหงพระราชา 

 

ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
      ประกอบดวยดวงตราพระราชลัญจกรประจําพระองคพระมหากษัตริย รัชกาลท่ี ๙ อยูภายในวงกลมมีรูปดอกบัว 
๘ กลีบ เหนือวงกลมมีเลข ๙ และพระมหาพิชัยมงกุฎครอบ ใตวงกลมมีแถบโคงรองรับ ภายในบรรจุอักษรชื่อ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดวงตราพระราชลัญจกร เลข ๙ และพระมหาพิชัยมงกุฎ สื่อความหมายถึง
พระมหากรุณาธิคุณ ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเชิญ พระ
ราชลัญจกรประจําพระองค และพระมหาพิชัยมงกุฎเปนเครื่องหมายราชการ รูปดอกบัว ๘ กลีบ สื่อความหมายถึง 
ความสดชื่นเบิกบานท่ีกอใหเกิดปญญาแผขจรไปท่ัวสารทิศ 
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โนรากินรศีรีวิชัย 

       รูปลักษณของศิลปวัฒนธรรมไทยทางภาคใตและภาคกลางผสมผสานเขาดวยกัน คือ สวนหัวเปนมโนราหสวม
เทริดตั้งแตลําตัวลงมาเปนกินรี หมายถึง ความสามัคคีและการรวมกันเปนหนึ่งเดียวของคนไทยออกแบบโดยอาจารย
พลากร พันธุมณี อาจารยคณะศิลปกรรมศาสตร 

 

ปรัชญา (Philosophy) 

         มืออาชีพดานนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน 
 
ปณิธาน (Determination) 
         มุงผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพท่ีสรางสรรคสังคม 
 
วิสัยทัศน (Vision) 
         มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือสังคม (ระยะ 20 ป) 

         ระยะ 5 ป ท่ีหนึ่ง  มหาวิทยาลัยแหง“นวัตกรรม” เพ่ือการพัฒนาภูมิภาคอยางม่ันคง(Innovative 
University)  
 
พันธกิจ (Mission) 
         1. ผลิตกําลังคนเฉพาะทางท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 
         2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม สูการนําไปใชประโยชนตอสังคมหรือสรางมูลคาเชิงพาณิชย 
         3. ใหบริการวิชาการแกสังคมดวยนวัตกรรมสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 
         4. สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสรางสรรค 
 

 

เปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย 

         1. เปนองคกรสมัยใหม 

         2. เปนเสาหลักของภูมิภาคเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและศิลปวัฒนธรรมของชุมชนดวยวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

         3. พัฒนากําลังคนเฉพาะทางท่ีมีความเชี่ยวชาญ ตอบสนองอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 

https://www.rmutsv.ac.th/sites/default/files/download/IMG_6614-2-2.jpg
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ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย 

         1. สรางความโดดเดนและเปนเลิศเฉพาะทางตามอัตลักษณเชิงพ้ืนท่ี 

         2. สรางงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและกอใหเกิดคุณคาทางเศรษฐศาสตร 

         3. สรางนวัตกรรมการบริการวิชาการท่ีกอใหเกิดโอกาสทางธุรกิจ 

         4. สรางสรรคมรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 

         5. สรางระบบการบริหารจัดการสมัยใหมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 

ผลการดําเนินงานตามแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

มาตรการท่ี 1 ปรับฐานความคิดของบุคลากรใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัว 

                 และผลประโยชนสวนรวม 

1. พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และรูปแบบการปองกันการทุจริต ตามแนวคิดแยก

ระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม 

 1.1 ทบทวนและปรับปรุงรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปท่ีมีการเรียนการสอนโดยสอดแทรกเนื้อหาท่ีเก่ียวของ

กับการสงเสริมการสรางบานเมืองสุจริตและปองกันการทุจริต 

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พัฒนารายวิชาท่ีมีการเรียนการสอน การนําเสนอในรูปแบบ

การปองกันการทุจริตตามแนวคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม ในทุกระดับ

การศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จํานวน 10 รายวิชา ท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2564 โดย

แบงเปนรายวิชาบังคับ จํานวน 1 วิชา และรายวิชาบังคับเลือก จํานวน 9 รายวิชา ดังนี้ 

      โครงสรางท่ี 1  

      รายวิชาบังคับ จํานวน 1 รายวิชา ไดแก รายวิชา 00-023-001 พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม* รายวิชา 3 

หนวยกิต เปนวิชาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองเรียน 

     โครงสรางท่ี 2  

     รายวิชาบังคับเลือก จํานวน  9 รายวิชาเปนวิชา ไดแก 

      1. 00-022-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย 

      2. 00-022-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ 

      3. 00-022-003 มนุษยสัมพันธเพ่ือการดํารงชีวิต 

      4. 00-022-004 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต 

      5. 00-022-006 จิตวิทยาในการทํางาน 

      6. 00-022-007 ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 

      7. 00-023-002 สงัคมกับการปกครอง 

      8. 00-023-003 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน  

       9. 00-023-005 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมาย 
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2. การทบทวนและปรับปรุง มาตรการและส่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัย และมีการ

ประกาศใชอยางจริงจัง    

 2.1 ประกาศใชและเผยแพรมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัย                      

ใหบุคลากร ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบและถือปฏิบัติ  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดําเนินการจัดทํามาตรการในการดําเนินการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต จํานวน 6 มาตรการ และไดเผยแพรผานเว็บไซตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ไดแกhttp://ir.rmutsv.ac.th/ita/other โดยรายละเอียดดังนี้ 

            1. มาตรการใชดุลยพินิจ 

  2. มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม 

  3. มาตรการการปองกันการรับสินบน 

  4. มาตรการสงเสริมความโปรงในการจัดซ้ือจัดจาง 

  5. มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม 

  6. มาตรการในการเผยแพรขอมูลสูสาธารณะ 
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๗ 

 
(1) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรการใชดุลยพินิจ ประกาศ ณ วันท่ี 25 มีนาคม 

256 

 

 

 

 



 

๘ 

 
(2) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน

กับผลประโยชนสวนรวม ประกาศ ณ วันท่ี 25 มีนาคม 256๒ 

 

 

      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๙ 

 

 



 

๑๐ 

 

 

 

 

 



 

๑๑ 

 
(3 ) ป ระกาศมห าวิท ย าลั ย เทค โน โลยี ราช มงคลศรี วิ ชั ย  เรื่ อ ง  ม าตรการการป อ ง กันก ารรับ สิ น บ น                             

ประกาศ ณ วันท่ี 25 มีนาคม 2562  

 

 



 

๑๒ 

 
(4) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง                 

ประกาศ ณ วันท่ี 25 มีนาคม 256๒

 



 

๑๓ 

 

  



 

๑๔ 

 
(5) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวม ประกาศ                

ณ วันท่ี 25 มีนาคม 256๒ 

 



 

๑๕ 

 

 



 

๑๖ 

 

 

 



 

๑๗ 

 

 

 

                             

 



 

๑๘ 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๙ 

 
(6) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรการในการเผยแพรขอมูลสูสาธารณะ                     

ประกาศ ณ วันท่ี 25 มีนาคม 256๒ 

 

 



 

๒๐ 

 

          

 

 

 

 

 



 

๒๑ 

 
 2.2 การจัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอก ไดรับรูและ

เขาใจการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ท้ังในรูปแบบถามตอบสั้นๆ ภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชั่นท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติ

หนาท่ี การใชงบประมาณ การใชอํานาจหนาท่ี การใชทรัพยสินของราชการ การแกไขปญหาการทุจริตและการ

ปรับปรุงระบบการทํางาน เปนตน 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไมไดจัดทําสื่อประชาสัมพันธ แนวทางในการดําเนินงาน

ประชาสัมพันธ เพ่ือสรางการรับรู ในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป

งบประมาณ 2564 เก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ี การใชงบประมาณ การใชอํานาจหนาท่ี การใชทรัพยสินของราชการ 

การแกไขปญหาการทุจริตและการปรับปรุงระบบการทํางาน 

 

          2.3 การเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ (ในการปราบปรามทุจริต) ในการรณรงคการปองกันการทุจริตใน

สถาบันอุดมศึกษาและการใหบริการ แกผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอก ผานสื่อชองทางตาง ๆ 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดําเนินการเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ ในการปราบปรามทุจริต 

ในการรณรงคการปองกันการทุจริตในสถาบันอุดมศึกษาและการใหบริการ แกผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและ

ภายนอก ผานสื่อชองทางตาง ๆ ไดแก  

         1. เว็บไซตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย https://www.rmutsv.ac.th/th 

                2. งานสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประชาสัมพันธสปอตวิทยุการรณรงคการ
ทุจริตในสถาบันอุดมศึกษา ผานเว็บไซต https://www.rmutsv.ac.th/th/content/public-dissemination เพ่ือ
เผยแพรประชาสัมพันธผานวิทยอุอนไลน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพสูงสุดแกผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอก  
                3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มุงม่ันพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนสูงสุดแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน สรางความตระหนักในปญหาการทุจริตคอรัปชั่น ไมรับ
สินบนไมวาทางตรงหรือทางออม ใชเปนสื่อประชาสัมพันธในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  

     4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดําเนินการประชาสัมพันธ ผานเสียงตามสายภายใน

มหาวิทยาลัย ในการปราบปรามทุจริตในการรณรงคการปองกันการทุจริตในสถาบันอุดมศึกษาและการใหบริการ แกผู

มีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอก 

  2.4 เผยแพรสื่อประชาสัมพันธ การดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานภาครัฐ 

(ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไมไดดําเนินการเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ การดําเนินงานการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

1. ไมไดดําเนินการจัดทําแบบสอบถามวัดการรับรู และเขาใจของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

2. ไมไดดําเนินการจัดทําแบบสอบถามวัดการรับรู ของผู มีสวนไดสวนเสียภายนอก (นักศึกษา 

ผูปกครอง ผูมารับบริการหรือผูมาติดตอกับมหาวิทยาลัย) ท่ีมีการรับรู และเขาใจตอมาตรการในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
 

https://www.rmutsv.ac.th/th/content/public-dissemination


 

๒๒ 

 
3. สรางคานิยมรวมตานการทุจริต 

 3.1 การเผยแพรเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานและประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยของคณะผูบริหารตอสาธารณะชน 

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดําเนินการเผยแพรเจตจํานงสุจริตของผูบริหารตอสาธารณชน 

แสดงความคิดเห็นตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอยางมีธรรมภิบาล มีการประกาศใชท้ังภาคภาษาไทยและภาค

ภาษาอังกฤษ มีการเผยแพร https://www.rmutsv.ac.th/th/content/public-dissemination และนําเขาท่ีประชุม

ผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี/ผูอํานวยการ

วิทยาลัย ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน และผูบริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีการประกาศ

เจตจํานงสุจริต โดยทานอธิการบดี  มีการดําเนินการตามนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ครบถวนของผูบริหารทุกระดับของ

มหาวิทยาลัย มีการกําหนดการดําเนินงานดังนี้ 

       - มีการกําหนดนโยบายจากอธิการบดีคนปจจุบัน ไปยังผูบริหารทุกหนวยงาน 

           - กําหนดใหทุกหนวยงาน รายงานผลการดําเนินงานในท่ีประชุมผูบริหาร 

            - กําหนดใหผูบริหารทุกหนวยงาน ดําเนินการรายงานผลการเจตจํานงสุจริตของผูบริหารของมหาวิทยาลัย 

ไปยังบุคลากรทุกภาคสวนในสังกัด  

           - หนวยงานประชาสัมพันธ ผานสปอตวิทยุ สื่อมัลติมิเดีย และชองทางสื่อสารตางๆ เพ่ือใหทุกภาคสวน

รับทราบ 

           ไมไดดําเนินการวัดความสําเร็จขการดําเนินงานครบถวนของผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย ตามประกาศ

เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานและประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

3.2 การสรางคานิยมรวมในการตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

      มหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายเจตจํานงสุจริต โดยเนนการบริหารงานอยางซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรมและ

จริยธรรม บนพ้ืนฐานของประสิทธิภาพและประสิทธิผล และถายทอดไปยังผูบริหารทุกระดับ ท้ังในระดับมหาวิทยาลัย 

และหนวยงาน กําหนดใหผูบริหารบริหารงานดวยความโปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ มีการกําหนด

ตัวชี้วัดการทํางาน มีการรายงานผลการดําเนินงานของทุกหนวยงาน 
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รูปท่ี 1 การสรางคานิยมรวมในการตานการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองคกร  

 

 

 

 

  



 

๒๔ 

 

                             
                 คณะสถาปตยกรรมศาสตร                                              คณะบริหารธุรกิจ 

 

                   
          คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 

                      
คณะอุตสาหกรรมเกษตร                                                คณะเกษตรศาสตร 

 

 

รูปท่ี 2 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๕ 

 
3.3 จัดประชุมชี้แจงการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือสรางการรับรูแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย ท่ีเก่ียวกับการ

ปฏิบัติหนาท่ี การใชงบประมาณ การใชอํานาจหนาท่ี การใชทรัพยของทางราชการ การแกไขปญหาการทุจริตและการ

ปรับปรุงการทํางานเปนตน 

            มหาวิทยาลัยจัดประชุมชี้แจงการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือสรางการรับรูแกบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย ท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ี การใชงบประมาณ การใชอํานาจหนาท่ี การใชทรัพยของทางราชการ การ

แกไขปญหาการทุจริตและการปรับปรุงการทํางาน เพ่ือใหบุคลากรเขาใจในประเด็นขอคําถาม กอนตอบแบบวัดการรู 

(IIT) ในระบบ ITAS ของสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริต 
   

4. กําหนดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัย 

    4.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม นักศึกษาภาคปกติ และภาคสมทบ 

  คณะวิศวกรรมศาสตร จัดอบรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม นักศึกษาภาคปกติ และภาคสมทบ ใน

รูปแบบออนไลน โดยมีนักศึกษาภาคปกติเขารวมจํานวน 630 คน และนักศึกษาภาคสมทบ จํานวน 130  คน 

ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเพ่ิมข้ึนรอยละ 92.30 

    4.2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม สูรั้วมหาวิทยาลัย “หมุนเฟอง 

เพาะพันธกลายางนา”  

คณะวิศวกรรมศาสตร ยกเลิกการจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโร

นาสายพันธใหม 2019  (COVID-19)  

   4.3  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา     

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบ

ออนไลน โดยมีนักศึกษาเขารวมโครงการ จํานวน 1,500คน คน ผูเขารวมโครงการ มีความพึงพอใจในโครงการ รอย

ละ 86 

                                                                           
 

                                  รูปท่ี 3   กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะบริหารธุรกิจ 

      

 

 

 

 



 

๒๖ 

 
   4.4 โครงการเขาคายคุณธรรม 

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมโครงการโครงการเขาคายคุณธรรม เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบ

ออนไลน โดยมีนักศึกษาเขารวมโครงการ จํานวน 300 คน ผู เขารวมโครงการ มีความพึงพอใจในโครงการ             

รอยละ 80 

             
 

                                    

                      
                                             

รูปท่ี 4 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะบริหารธุรกิจ 
 

   4.5 โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม 

  คณะศิลปศาสตร จัดอบรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบ

ออนไลน โดยมีนักศึกษาเขารวมโครงการ จํานวน 30 คน รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ตอกิจกรรม

ของโครงการ รอยละ 90.67 ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเพ่ิมข้ึนเก่ียวกับเนื้อหาสาระอันสงเสริมการปองกันและ

ปราบปราบการทุจริตของมหาวิทยาลัย รอยละ 96 

                      



 

๒๗ 

 

               

รูปท่ี 5 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะศิลปศาสตร 

  4.6 โครงการคายศิลปศาสตร “กาวแรกสูอาชีพในฝน” 

คณะศิลปศาสตร จัดอบรมโครงการคายศิลปศาสตร“กาวแรกสูอาชีพในฝน” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม  2564  โดยมีจํานวนผูเขารวมโครงการ จาํนวน 211 คน รอยละความพึงพอใจ

ของผูเขารวมโครงการ ตอกิจกรรมของโครงการ รอยละ 95.64 ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเพ่ิมข้ึนเก่ียวกับ

เนื้อหาสาระอันสงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัย  รอยละ 96.96 

     

         

              รูปท่ี 6 โครงการคายศิลปศาสตร “กาวแรกสูอาชีพในฝน” คณะศิลปศาสตร 

 

 

 

 



 

๒๘ 

 
    4.7 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม นักศึกษาภาคปกติ 

           คณะสถาปตยกรรมศาสตร จัดอบรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม นักศึกษาภาคปกติ  เม่ือวันท่ี 28 

มิถุนายน 2564  ในรูปแบบออนไลน โดยมีนักศึกษาเขารวมโครงการ จํานวน 150 คน รอยละความพึงพอใจของผู

เขารวมโครงการ ตอกิจกรรมของโครงการ รอยละ 84  

        
 

              รูปท่ี 7 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม นักศึกษาภาคปกติ 

  4.8 โครงการเขาคายคุณธรรม 

        คณะสถาปตยกรรมศาสตร จัดอบรมโครงการเขาคายคุณธรรม เม่ือวันท่ี 30 - 31 กรกฎาคม 2564 ใน

รูปแบบออนไลน โดยมีผูเขารวมโครงการ จํานวน 160 คน รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 80  

        

                                

รูปท่ี 8 โครงการเขาคายคุณธรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 

    4.9 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษายุคดิจิทัล 

          คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษายุคดิจิทัล ในรูปแบบ

ออนไลน  



 

๒๙ 

 
       1. มีนักศึกษาผูเขารวมโครงการมีความรูเพ่ิมข้ึนเก่ียวกับเนื้อหาสาระอันสงเสริมการปองกันและปราบปราบการ

ทุจริต โดยเฉลี่ยมีความรูเพ่ิมข้ึนรอยละ 80  

       2. ผูนํานักศึกษานําความรูท่ีไดรับเก่ียวกับเนื้อหาสาระอันสงเสริมการปองกันและปราบปราบการทุจริตนํามา

เผยแพรผานการจัดรายการออนไลน  

       3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูผานท่ีประชุมสโมสรนักศึกษาประจําเดือน ใหความรูเก่ียวกับเนื้อหาสาระอัน

สงเสริมการปองกันและปราบปราบการทุจรติ  

                               

                              

รูปท่ี 9 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษายุคดิจิทัล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

   4.10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา  (ภาคปกติ) 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา (ภาคปกติ) ในรูปแบบ

ออนไลน  

1. มีนักศึกษาเขารวม ผูเขารวมโครงการมีความรูเพ่ิมข้ึนเก่ียวกับเนื้อหาสาระอันสงสริมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต โดยเฉลี่ยมีความรูเพ่ิมข้ึนรอยละ 80       

2. ผูนํานักศึกษานําความรูและท่ีไดรับเก่ียวกับเนื้อหาสาระอันสงสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

นํามาเผยแพรผานการจัดรายการออนไลน 

3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีประชุมสโมสรนักศึกษา ประจําเดือนใหความรูเก่ียวกับเนื้อหาสาระอัน

สงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริต 



 

๓๐ 

 

          

          

    รูปท่ี 10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา  (ภาคปกติ) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

   4.11 โครงการคายคุณธรรม 

             วิทยาลัยรัตภูมิ จัดอบรมโครงการคายคุณธรรม เม่ือวันท่ี 7 - 8 กรกฎาคม 2564  โดยมีนักศึกษาเขารวม

โครงการ จํานวน 177 คน บุคลากรจํานวน 10 คน รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ตอกิจกรรมของ

โครงการ รอยละ 88.8 

               
     

                      
                                                  รูปท่ี 11 โครงการคายคุณธรรม วิทยาลัยรัตภูมิ 

 



 

๓๑ 

 
    4.12 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 

  คณะเกษตรศาสตร จัดอบรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา เปนการใหความรูแกนักศึกษาเก่ียวกับงาน

ทะเบียนและวัดผล บริการการศึกษา กยศ. ประกันอุบัติเหตุ การเตรียมตัวเรียนออนไลน และการทดสอบวัดความรู

พ้ืนฐานและการเรียนปรับพ้ืนฐาน เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564  โดยมีนักศึกษผูเขารวมโครงการ จํานวน 257 คน 

บุคลากร 56 คน รวม  313 คน รอยละความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ รอยละ 89 

                                                                 

                                                                    
รูปท่ี 12 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร 

    4.12 โครงการคายคุณธรรม 

              คณะเกษตรศาสตร จัดอบรมโครงการคายคุณธรรม ในรูปแบบออนไลน ผาน Application Zoom Cloud 

Meetings เพ่ือความตระหนักถึงความรูและไดรับการปลูกฝงใหเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดี เปนผูรูจักใชชีวิตอยู

รวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข เปนผูมีวินัย มีความเปนผูนําและผูตามท่ีดี เปนเยาวชนท่ีดีของคณะ และมหาวิทยาลัย ใน

วันนี้และเปนพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติในวันขางหนาได เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม  2564 จํานวนผูเขารวมโครงการ 

บุคลากร จํานวน 53 คน นักศึกษา 501 คน บุคลากรภายนอก 1 คน ผูเขารวมโครงการท้ังหมด 555 คน  

                                                                      



 

๓๒ 

 

                                         

รูปท่ี 13 โครงการคายคุณธรรม คณะเกษตรศาสตร 

    4.14 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานคุณธรรมจริยธรรม 

             คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานคุณธรรมจริยธรรม  มีการดําเนิน

โครงการในรูปแบบออนไลน ดวย Application Zoom Cloud Meetings โดยการเชิญวิทยากรจากภายนอกมา

บรรยายใหความรูเรื่อง การวางแผนการดําเนินชีวิตและการคิดบวก ซ่ึงในเนื้อหาสอดแทรกความรูเรื่อง แนวทางใน

การวางแผนชีวิตใหหางไกลอบายมุขตาง ๆ รอบตัว เพ่ือใหนักศึกษาสามารถใชชีวิติในรั้วมหาวิทยาลัยไดอยางมี

ความสุข จํานวนผูเขารวมโครงการท้ังหมด 57 คน ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 88.16  

 

รูปท่ี 14 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานคุณธรรมจริยธรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

    4.15 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดอบรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ในรูปแบบออนไลน ดวย Application 

Zoom Cloud Meetings สําหรับเนื้อหาประกอบดวย  

1. แนวทางการเรียนการสอนและการใหบริการจากหนวยงานตาง ๆ ของคณะ  

2. กฎระเบียบ การแตงกาย และการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

3. ชองทางในการติดตอกับหนวยงาน ภายในคณะ วิทยาเขตและมหาวิทยาลัย 



 

๓๓ 

 
4. การรับชมวีดีโอตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษา เชน การกลาวตอนรับนักศึกษาใหม โดยผูบริหาร

มหาวิทยาลัย การใหบริการของหนวยงานตาง ๆ ภายในวิทยาเขตนครศรีธรรมราช รวมท้ังการทําประกันอุบัติเหตุหมู

ของนักศึกษา และข้ันตอนการยื่นขอรับคาสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุ  

 

    4.16 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 

   คณะสัตวแพทยศาสตร จัดอบรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2564  ในรูปแบบ

ออนไลน เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564ณ หองประชุม 1 อาคารโรงพยาบาลสัตวเล็ก คณะแพทยศาสตร โดยมี

ผูเขารวมโครงการ ท้ังหมดจํานวน 76 คน บุคลากร 16 คน นักศึกษา  จํานวน 60 คน รอยละความพึงพอใจในการ

เขารวมโครงการ รอยละ 89.50  

               

 

             

รูปท่ี 15 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร 

 

     4.17 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 

   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2564                  

ในรูปแบบออนไลน มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 200 คน รอยละความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ รอยละ 

91.20 และผูเขารวมโครงการไดรับความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 91.20 



 

๓๔ 

 

                           

                            

      รูปท่ี 16 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    4.18 โครงการมารยาทดี มีคุณธรรม กาวนําสังคม 

  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการมารยาทดี มีคุณธรรม กาวนําสังคม ในรูปแบบออนไลน 

มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 433 คน และผูเขารวมโครงการไดรับความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 91.20 

 

                    
  



 

๓๕ 

 

                      
                                                                                                                                                                                                                                                                    

 รูปท่ี 17 โครงการมารยาทดี มีคุณธรรม กาวนําสังคม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    4.19 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา (ภาคปกติ)  

  คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดอบรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา (ภาคปกติ) ในรูปแบบออนไลน ผูเขารวม

โครงการไดรับความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 80 เก่ียวกับกฎระเบียบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย และมีความรูเก่ียวกับเนื้อหาสาระ

อันสงเสริมการปองกันและปราบปราบการทุจริต ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยได 
 

    4.20 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา (ภาคสมทบ) 

  คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดอบรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา (ภาคสมทบ) ในรูปแบบออนไลน 

ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 80 เก่ียวกับกฎระเบียบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย และมีความรูเก่ียวกับ

เนื้อหาสาระอันสงเสริมการปองกันและปราบปราบการทุจริต ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมของ

มหาวิทยาลัยได 
 

    4.21 โครงการเขาคายคุณธรรม 

         คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง ยกเลิกการจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของ

โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธใหม 2019 (COVID-19) 

    4.22 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 

            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง ไดดําเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา มีนักศึกษาและ

ผูเขารวมโครงการ จํานวน 150 คน และไดรับความรูเพ่ิมข้ึน เก่ียวกับเนื้อหาสาระอันสงเสริมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัย รอย 85 

 

    4.23 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา  

             คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี ดําเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา โดยมีผูเขารวมโครงการ 

จํานวน 170 คน นักศึกษาและผูเขารวมโครงการไดรับความรูเพ่ิมข้ึน เก่ียวกับเนื้อหาสาระอันสงเสริมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัย รอยละ 90 

    4.24 โครงการเขาคายคณุธรรมจริยธรรม 

            คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี จัดโครงการเขาคายคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือใหนักศึกษาและผูเขารวม

โครงการไดรับความรูเพ่ือข้ึน เก่ียวกับเนื้อหาสาระอันสงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัย 

รอยละ 80 



 

๓๖ 

 
 

     4.25 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 

              วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียว จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ในรูปแบบออนไลน ในวันศุกรท่ี                  

2 กรกฎาคม 2564 มีผูเขารวมโครงการท้ังหมด จํานวน 190 คน นักศึกษา จํานวน 150 คน บุคลากร จํานวน 40 

คน ไดรับความรูเพ่ือข้ึน เก่ียวกับเนื้อหาสาระอันสงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัย รอย

ละ 88.39 และผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ รอยละ  88.39 

                       

 

                    

      รูปท่ี 18 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา  วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียว  

    4.26 โครงการเขาคายคณุธรรม 

            วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียว จัดโครงการเขาคายคุณธรรม ในรูปแบบออนไลน ระหวางวันท่ี 10-

16 กรกฎาคม 2564 มีผูเขารวมโครงการท้ังหมด จํานวน 316 คน นักศึกษา จํานวน 296 คน บุคลากร จํานวน 

20 คน ดําเนินกิจกรรมในรูปแบบออนไลน  

         - กิจกรรมบรรยาย เก่ียวกับสถานศึกษา 3D (คุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตยและภูมิคุมกันภัยจากยาเสพ

ติด) ดําเนินการจัดกิจกรรมโดยการออนไลนผานแอพพลิเคชั่น Zoom cloud meetings 

        - กิจกรรมบรรยาย การใชหลักธรรมะกับวิถีชีวิต New Normal ดาเนินการจัดกิจกรรมโดยการออนไลนผาน

แอพพลิเคชั่น Zoom cloud meetings 

        - กิจกรรมการประกวดแขงขันกลาวสุนทรพจน โดยผูเขารวมแขงขันจะตองทาการบันทึกวิดีโอ การกลาวสุนทร

พจนในหัวขอท่ีกาหนด 



 

๓๗ 

 
        - กิจกรรมการประกวดเขียนเรียงความในหัวขอท่ีกําหนด ซ่ึงผูเขารวมแขงขันสามารถนําความรู ท่ีไดรับจาก

กิจกรรมบรรยายใชเปนแนวทางในการเขารวมแขงขัน มีนักศึกษา บุคลากร ผูเขารวม ผูเขารวมโครงการไดรับความรู

เพ่ิมข้ึน รอยละ 90.42  ไดรับความรูเพ่ือข้ึน เก่ียวกับเนื้อหาสาระอันสงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ

มหาวิทยาลัย 

          
 

             
 

      รูปท่ี 19 โครงการเขาคายคุณธรรม  วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียว 

    4.27. โครงการประกวดวงดนตรีตานภัยยาเสพติด 

   กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการประกวดวงดนตรีตานภัยยาเสพติด กิจกรรมยอยท่ี 1 : ประกวดวงดนตรี       

วันท่ี 28 ธันวาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี ผศ.กฤษณพงค 

สังขวาสี รองอธิการบดี เปนประธานในพิธี นักศึกษาและผูเขารวมโครงการ จํานวน 215 คน นักศึกษาและผูเขารวม

โครงการไดรับความรูเพ่ิมข้ึนตอประโยชนของโครงการ รอยละ 95.40 เก่ียวกับเนื้อหาสาระอันสงเสริมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัย 

        
 



 

๓๘ 

 

      

                     รูปท่ี 20 โครงการประกวดวงดนตรีตานภัยยาเสพติด กองพัฒนานักศึกษา 

 

    4.28 โครงการอบรมแกนนํานักศึกษาตานภัยยาเสพติดและอบายมุข 

  กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการประกวดวงดนตรีตานภัยยาเสพติด กิจกรรมยอยท่ี 2 : โครงการอบรม

แกนนํานักศึกษาตานภัยยาเสพติดและอบายมุข วันท่ี 28 - 29 มิถุนายน  2564 ผานแอพพลิเคชั่น Zoom Cloud 

Meeting โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรณรงคใหนักศึกษา และบุคลากรไดรับรูและตระหนักถึงปญหาของพิษภัยยาเสพติด

และอบายมุข สรางผูนําเยาวชนในการรณรงคตอตานและปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดและอบายมุขใน

สถานศึกษาและชุมชน มีบุคลากรและนักศึกษาเขารวมโครงการ จํานวน 78 คน ผูเขารวมโครงการไดรับความรู

เพ่ิมข้ึนข้ึน เก่ียวกับเนื้อหาสาระอันสงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัย รอยละ 93.68 

 

              
   

         
 

             รูปท่ี  21  โครงการอบรมแกนนํานักศึกษาตานภัยยาเสพติดและอบายมุข กองพัฒนานักศึกษา 

 

 



 

๓๙ 

 
 

    4.29 โครงการเสริมสรางจิตสาธารณะเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัยนักศึกษา 

              กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเสริมสรางจิตสาธารณะเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย

นักศึกษา ในรูปแบบออนไลน วันท่ี 4 สิงหาคม 2564 ดวย Application Zoom Cloud Meetings มีนักศึกษาและ

บุคลากรเขารวมโครงการ จํานวน 171 คน นักศึกษามีความพึงพอใจตอกิจกรรมรอยละ 88.80 นักศึกษาและ

ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเพ่ือข้ึน เก่ียวกับเนื้อหาสาระอันสงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ

มหาวิทยาลัย รอยละ 99.77 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต 

 1. พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแกไขปญหาการทุจริต 

     1.1 ทบทวนจรรยาบรรณขาราชการ พนักงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือ

ความทันสมัยในยุคปจจุบันและปองกันและแกปญหาการทุจริตท่ีเทาทันตอพลวัตการทุจริต 

 กองบริหารงานบุคคล ดําเนินการทบทวนจรรยาบรรณขาราชการและพนักงานในสังกัดมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไมนอยกวา ๑ ครั้งตอป โดยดําเนินการสรุปผลการทําประชาพิจารณ และแจงเวียน

หนังสือวาดวยจรรยาบรรณขาราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยไปยังหนวยงานในสังกัดทราบตาม

หนังสือท่ี อว ๐๖๕๕/๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ และประชาสัมพันธผานชองทาง เว็บไซตกองบริหารงานบุคคล ระยะเวลา

ในการจัดทําประชาพิจารณ การเก็บรวบรวมขอมูลภายใน 30 วัน และแจงเวียนใหกับหนวยงานในสังกัดเขารวมการ

ทําประชาพิจารณท้ังหมด 29 หนวยงาน  
  

2. เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเขามามีสวนรวมกับระบบการปองกันการทุจริต 

   2.1 การจัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานภายนอกภายใตขอตกลงความรวมมือในการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดําเนินการทําบันทึกขอตกลง กับหนวยงานภายนอกในการปอง

การและปราบปรามการทุจริตจํานวน 2 หนวยงาน ดังนี้ 

    1. มูลนิธิตานการทุจริต ไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต กับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  



 

๔๐ 

 

 
 



 

๔๑ 

 

 
 



 

๔๒ 

 

 
  



 

๔๓ 

 
   2. สํานักงานปองกันและปราบปราม ประจําจังหวัดสงขลา ไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔๔ 

 
 

 



 

๔๕ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔๖ 

 
 

 

  



 

๔๗ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

๔๘ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔๙ 

 
3. การประเมินผลการปองกันการทุจริต 

 3.1 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบแตละภารกิจ และไดมีการชี้แจงทําความเขาใจกับทุกหนวยงาน 

การจัดการเรียนการสอนและหนวยงานสายสนับสนุน มีการเผยแพรขอมูลการดําเนินงานผานสื่อตางๆ เชน เว็บไซต

มหาวิทยาลัย สื่อมัลติมีเดียตางๆ ผานหนังสือเวียนไปยังหนวยงาน เพ่ือใหรับทราบผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจําปการศึกษา 2564 ไดรับคะแนน 87.83 ในการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)  จากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

อางอิง ขอมูลจากรายละเอียดการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (ITA) ประจําป 2564 ทางเว็บไซต 

- https://www.rmutsv.ac.th/th/content/plan-follow-up แผนปฏิบัติราชการประจําปและติดตามผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

- https://www.rmutsv.ac.th/th/content/procurement ขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง 

- https://www.rmutsv.ac.th/th/content/operation มาตรฐานหรือคูมือการปฏิบัติงาน 

- https://www.rmutsv.ac.th/th/content/procedures มาตรฐานและข้ันตอนการใหบริการ                             

- https://www.rmutsv.ac.th/th/content/public-dissemination เจตจํานงสุจริตและนโยบายในการ

บริหารงาน มทร.ศรีวิชัย 

- https://www.rmutsv.ac.th/th/content/internal-control-and-risk-Management การบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน 
  

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องรองเรียนการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ และสรางความเช่ือม่ันและความไววางใจตอระบบ

การรับเรื่องรองเรียน 

   1. การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงานตอตานการทุจริตตางๆ ใหมีความรวดเร็วเขาถึงไดโดยงาย 

 1.1 ทบทวน ปรับปรุงและประชาสัมพันธชองทางวิธีการในการรับเรื่องรองเรียน วิธีพิจารณาขอรองเรียน 

และมาตรฐานคุมครองผูรองเรียนและผูใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตลอดจนการคุมครองผูปฏิบัติงานใหผูมีสวนไดสวน

เสียรับผิดชอบ  

งานนิติการ กองบริหารงานบุคคล ปรับปรุงและประชาสัมพันธชองทางวิธีการในการรับเรื่องรองเรียน วิธี

พิจารณาขอรองเรียน และมาตรฐานคุมครองผูรองเรียน จํานวน 4 ชองทาง และชองทางในการรองทุกข 2 ชองทาง 

ในการเผยแพรขอมูลขาวสารไปยังกลุมเปาหมาย ไดแก 

ชองทางการรองเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ ในการเผยแพรขอมูลไปยังกลุมเปาหมาย 

     1. การเผยแพรผานเว็บไซต มหาวิทยาลัย www.rmutsv.ac.th  สายตรงอธิการบดี 

     2. ผานเว็บไซตมหาวิทยาลัย กองบริหารงานบุคคล  http://legal.rmutsv.ac.th/th/content/comment 

     3. ผานระบบโทรศัพท โทร 0-7432-2500 และ0-7431-7100 ตอ 2000  

https://www.rmutsv.ac.th/th/content/plan-follow-up
https://www.rmutsv.ac.th/th/content/procurement
https://www.rmutsv.ac.th/th/content/operation
https://www.rmutsv.ac.th/th/content/procedures
https://www.rmutsv.ac.th/th/content/public-dissemination
https://www.rmutsv.ac.th/th/content/internal-control-and-risk-Management
http://legal.rmutsv.ac.th/th/content/comment


 

๕๐ 

 
     4. ผานทางไปรษณีย มทร.ศรีวิชัย เลขท่ี 1 ถนนราชดําเนินนอก ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

90000 

ชองทางในการรองทุกข 

     1. การรองทุกขและพิจารณาเรื่องราวรองทุกขของบุคลากร กรณีทีเกิดจากการใชอํานาจของผูบังคับบัญชา 

      2. การรองเรียนจากบุคลากร / นักศึกษา / บุคคลภายนอก 

     สําหรับความพึงพอใจตอชองทางวิธีการในการรับเรื่องรองเรียน ความพึงพอใจรอยละ 100 
 

2. การสรางความเช่ือมันและความไววางใจตอระบบการรับเรื่องรองเรียน 

 2.1 ดําเนินการเก่ียวกับการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตโดยคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา

มหาวิทยาลัย งานนิติการ ดําเนินการเก่ียวกับการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตโดยคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข

ประจํามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวนเรื่องรองเรียนและรองทุกขมีจํานวน 8 เรื่อง 

          ข้ันตอนในการดําเนินการเก่ียวกับการรับรองเรียนการทุจริต โดยคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา

มหาวิทยาลัย มีการรองเรียนดังกลาว จํานวน 1 เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ อางจากเว็บไซต 

http://legal.rmutsv.ac.th/ 

          - เรื่องรองทุกข จํานวน 7 เรื่อง ดําเนินกาเสร็จสิ้น 7 เรื่อง อางอิงจากเว็บไซต 

          ๑. เว็บไซตhttp://legal.rmutsv.ac.th 

          ๒. Print screen หนาเว็บไซตงานนิติการ หัวขอการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

                   ๓. Prince screen สถิติรายการจัดการเรื่องรองเรยีนการทุจริต ปงบประมาณ ๒๕๖4                                        

     ๔. Prin screen สถิติรายการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต ปงบประมาณ ๒๕๖4                             
 

ผลการดําเนินงาน 

 1. การเผยแพรเจตจํานงสุจริตของผูบริหารตอสาธารณชน แสดงความมุงม่ันในการบริหารงานใหสําเร็จ      

ต า ม พั น ธ กิ จ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย อ ย า ง มี ธ ร ร ม า ภิ บ า ล  แ ล ะ ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ท า ง

เว็บไซตhttps://www.rmutsv.ac.th/th/content/public-dissemination 

 

   
  



 

๕๑ 

 
2. การเผยแพรวีดีทัศนการดําเนินงาน ITA สามารถดูรายละเอียดทางเว็บไซต     

https://www.rmutsv.ac.th/th/content/public-dissemination 

 

 

 
รูปท่ี 1 การเผยแพรวีดีทัศนการดําเนินงาน ITA 

 

           3. การเผยแพรคลิปเสียงผานคลื่นวิทยุ สถานีวิทยุ มทร.ศรีวิชัย FM 97.50 “จงิเก้ิล” การปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในสถาบันอุดมศึกษา สามารถเขารับฟงไดจาก http://pr.rmutsv.ac.th/fm9750  

 

 

 
  

                          รูปท่ี 1 การเผยแพรคลิปเสียงผานคลื่นวิทยุ สถานีวิทยุ มทร.ศรีวิชัย FM 97.50 

 

 

 

http://pr.rmutsv.ac.th/fm9750


 

๕๒ 

 
 4. สปอตวิทยุ สามารถรับฟงไดท่ี https://www.rmutsv.ac.th/th/content/public-dissemination 

 
                                                                

รูปท่ี 1 สปอตวิทยุ 
 

 5. มหาวิทยาลัยมีการประชุมคณะกรรมการ และอนุกรรมการดําเนินงานในการประชุมคณะกรรมการ

ดํ า เนิ น ง าน ก า ร ป ร ะ เมิ น คุ ณ ธ ร รม แ ล ะ ค ว า ม โป ร ง ใส ใน ก า รดํ า เนิ น ง า น ข อ งห น ว ย ง าน ภ า ค รั ฐ                                     

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพ่ือวางแผนการดําเนินงานการประเมินความโปรงใสในการ

ดําเนินงานในหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 
 

    - มีการนําเสนอวาระการประชุมเก่ียวกับการดําเนินงาน การติดตามการดําเนินงานการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานชองหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ในการ

ประชุมผูบริหารงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจําเดือน  

  

 
 

 

https://www.rmutsv.ac.th/th/content/public-dissemination


 

๕๓ 

 
 

 
 

-มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และมีการประชุมชี้แจงไปยังหนวยงานตาง ๆ               
 

 

              
 

              



 

๕๔ 

 
 

                  -การประชุมอนุกรรมการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
 

          

                 
 

 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๕ 

 
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน  

1.ในการดําเนินงานในสถานการณโควิดระบาด ทําใหหลายกิจกรรมท่ีกําหนดไว ไมไดดําเนินการ หรือ

เปลี่ยนเปนการดําเนินการผานระบบออนไลน ทําใหวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีวางไวไมบรรลุเปาหมาย 

2. ดวยงบประมาณท่ีจํากัด ทําใหหลายกิจกรรมท่ีจัดข้ึนไดปรับเปลี่ยน ในรูปแบบของการประชุม เพ่ือลด

คาใชจาย  

3. สื่อประชาสัมพันธท่ีไดจัดทําตองมีการปรับเปลี่ยนใหอยูในรูปแบบท่ีนําเสนอบนสื่อโซเชียม เชน แอนนิ

เมชั่น ยูทูป เฟสบุคเปนตน ทําใหการประเมินผลการรับรู ทําไดคอยอยาก 

4. ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เนื่องจากมีการระบาดของโควิด 19 อยางตอเนื่อง สงผลทําใหบางชวงเวลา 

มหาวิทยาลัยตองประกาศใหบุคลากรทํางานท่ีบาน  (work from home) สงผลทําใหหลายกิจกรรมไมไดดําเนินการ 

หรือดําเนินกิจกรรมลาชา 

 

ขอเสนอแนะ ในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

1. ในการดําเนินงานหรือกิจกรรมตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลยั ควรถูกนํามา

วิเคราะหผลการดําเนนิงานหลงัการเสร็จสิ้นการดําเนินงานตามแผน เพ่ือวางการดําเนนิงานในปถัดไป ใหสามารถ

ดําเนินการไดโดยการใชกระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงในการดําเนินงาน 

2.ควรปรับรูปในการสื่อสารประชาสมัพันธกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลยัใหถึงกลุมเปาหมาย ท้ังผูมีสวนได

สวนเสยีภายในและภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่งผูท่ีมารบับริการของมหาวิทยาลยั (นักศึกษา และผูปกครอง) 

3. ควรใหมีการจัดกิจกรรม การชี้แจงทําความเขาใจในการดําเนินการเก่ียวกับการปองกันและปราบปราม

การทุจริตท่ีอาจจะเกิดข้ึน ใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลยั รับทราบผานการพบปะ บุคลากร ท้ังในระดับมหาวิทยาลยั 

และระดับหนวยงาน 

4. ควรมีการทบทวนมาตรการและแนวปฏิบัติ เพ่ือสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต เชน 

มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม มาตรการในการใชทรัพยสินของทาง

ราชการ มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง เปนตน และวางแนวทางการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม 

ตลอดจนการกํากับติดตามการดําเนนิงานในทุกระดับ 

 

                                                                    ผูจัดทํารายงาน.................................... 

                                                                                 (นางสาววิจิตรา  ชวยแกว) 

                                                                                  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

 

                                                                    ลงชื่อ.................................................... 

                                                                                        (ผูชวยศาสตราจารยเสนอ  สะอาด) 

                                                                                                     ผูชวยอธิการบดี 

                                                                                          



 

๕๖ 

 
 

 



 

 

 

 

 

       

  

                                                          

 
 

 

การติดตามรายงานผลแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖4  
 

 

\ 

 

 

งานประกนัคุณภาพการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 

             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางระบบเตือนและปองกันตอการทุจรติและประพฤตมิิชอบ ตลอดจนการสรางความโปรงใสในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการ 

2. เพ่ือสรางจิตสาํนึกใหแกขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลยั พนักงานราชการ ลูกจาง รวมไปถึงนักศกึษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

    ใหมีจิตสาธารณะ ยดึมั่นในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดี ตั้งตนอยูในศีลธรรมและตระหนักถึงความสําคญัของภยัการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/
มาตรการ 

แนวทางตามกลยุทธ/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ ผูรับผิดชอบ 

รายงานผลการดําเนินงานตามแนวทาง                  
กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม 

(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
1. ปรับฐานความคิดของ
บุคลากรใหสามารถแยก
ระหวางผลประโยชน
สวนตัวและผลประโยชน
สวนรวม 

1. พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และรูปแบบการปองกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม  
   1.๑ ทบทวนและปรับปรุงรายวิชาในหมวด
ศึ กษา ท่ั ว ไ ป ท่ี มี ก า ร เ รี ย นกา รสอนโดย
สอดแทรกเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม
การสรางบานเมืองสุจริตและปองกันการทุจริต 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียน
การสอนโดยมีสาระการเรียนรูท่ีเก่ียวของ
กับการปองกันการทุจริตและการสงเสริม
การสรางบานเมืองสุจริต ไมนอยกวา            
5 รายวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษา 
256๓ 

 
 

-สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
-คณะ/วิทยาลัย 

ผลการดําเนินงาน 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
พัฒนารายวิชาท่ีมีการเรียนการสอน การนําเสนอ
ในรูปแบบการปองกันการทุจริตตามแนวคิด
แยกแยะระหว างผลประโยชน ส  วนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม ในทุกระดับการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จํานวน 
10 รายวิชา ท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2563 โดย
แบงเปนรายวิชาบังคับ จํานวน 1 วิชา และ
รายวิชาบังคับเลือก จํานวน 9 รายวิชา ดังน้ี 
     โครงสรางท่ี 1 
     1. โดยรายวิชาบังคับ จํานวน 1 รายวิชา 
ไดแก  รายวิชา 00-023-001 พลเมืองกับ
จิ ต สํ า นึ กต อ สั ง คม *  ร าย วิ ช า  3  หน ว ย กิต                
กลุมรายวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย ไมนอย
กวา 6 หนวยกิต โดยใหศึกษา 3 หนวยกิต                              



๒ 

 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/
มาตรการ 

แนวทางตามกลยุทธ/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ ผูรับผิดชอบ 

รายงานผลการดําเนินงานตามแนวทาง                  
กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม 

(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  หมายเหตุ เปนรายวิชาบังคับ จํานวน 3 หนวยกิต 
มหา วิทยาลั ย เทค โน โลยี ร าชมงคลศรี วิ ชัย
กําหนดใหนักศึกษาทุกคน ท่ีเขาศึกษาตั้งแตป
การศึกษา 2563 ทุกคนตองผานรายวิชาพลเมือง
กับจิตสํานึกตอสังคม ซึ่ งมี เ น้ือหาองคความรู
เ ก่ี ย ว กั บ ค ว า ม เ ป น พ ล เ มื อ ง ดี ใ น ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตย กติกาทางสังคม สิทธิมนุษยชน การ
ยอมรับความหลากหลายและความแตกตางความ
รับชอบตอสังคม หลักความเสมอภาค และพ่ึงพา
ตนเอง การแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน
กับผลประโยชนสวนรวม ความละอายและความ
ไมทนตอการทุจริต หนาท่ีของพลเมืองและความ
รับผิดชอบตอสังคมในการตานตอการทุจริต              
จิตสาธารณะและจิตสํา นึกทางศีลธรรมของ
พลเมืองโดยใชกระบวนการเรียนรูดวยกิจกรรม
การเรียนรูท่ีหลากหลาย  
     โครงสรางท่ี 2 
     2. รายวิชาบังคับเลือก จํานวน  9 รายวิชา
เปนวิชา ไดแก 
      1. 00-022-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย 
      2. 00-022-002 มนุษยสัมพันธและการ
พัฒนาบุคลิกภาพ 
      3. 00-022-003 มนุษยสัมพันธเพ่ือการ
ดํารงชีวิต 
      4. 00-022-004 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต 
      5. 00-022-006 จิตวิทยาในการทํางาน 



๓ 

 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/
มาตรการ 

แนวทางตามกลยุทธ/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ ผูรับผิดชอบ 

รายงานผลการดําเนินงานตามแนวทาง                  
กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม 

(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      6. 00-022-007 ภาวะผูนําและการทํางาน
เปนทีม 
     7. 00-023-002 สังคมกับการปกครอง 
     8. 00-023-003 อารยธรรมไทยในบริบท
โลกาภิวัตน  
     9 . 00-023-005 ความรู ท่ัวไปเก่ียวกับ
กฎหมาย 
   ขอมูลอ าง อิง  จากหมวดวิชาศึกษา ท่ั ว ไป                        
( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 

ประเมินตัวชี้วัดความสําเร็จ 
    รายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนโดยมีสาระ
การเรียนรูดานการแยกแยะระหวางผลประโยชน
ส วนตั วและผลประโยชนส วนรวม จํ านวน                    
10 รายวิชา ของรายวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษา 
2563 ดังน้ี 

1. 00-022-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย 
2. 00-022-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนา
บุคลิกภาพ 
3. 00-022-003  มนุษยสัม พันธ เ พ่ือการ
ดํารงชีวิต 
4. 00-022-004 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต 
5. 00-022-007 ภาวะผูนําและการทํางานเปน
ทีม 
6. 00-023-002 สังคมกับการปกครอง 
7. 00-023-003 อารยธรรมไทยในบริบทโลกา   
ภิวัตน  



๔ 

 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/
มาตรการ 

แนวทางตามกลยุทธ/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ ผูรับผิดชอบ 

รายงานผลการดําเนินงานตามแนวทาง                  
กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม 

(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
8. 00-023-005 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมาย 
9. 00-023-004 ไทยศึกษา  
10. *00-023-001 พลเมืองกับจิตสํานึกตอ
สังคม* 

 
 

2. การทบทวนและปรับปรุง มาตรการและสื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัย และมีการประกาศใชอยางจริงจัง    

  ๒.1 ประกาศใชและเผยแพรมาตรการในการ
ป อ ง กันและปราบปรามการ ทุจริ ตของ
มหาวิทยาลัยใหบุคลากร ผูรับบริการ และผูมี
สวนไดสวนเสียรับทราบและถือปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1. จํานวนชองทางสื่อประชาสัมพันธท่ีใช
ในการประชาสัมพันธไปยังผูมีสวนได
สวนเสียท้ังภายในและภายนอก ไมนอย
กวา 4 ชองทาง        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-สํานักงานอธิการบดี  
-สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
-คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลย ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน    
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิ ชัย
ดําเนินการจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต จํานวน 6 มาตรการ ไดแก 
   1. มาตรการใชดุลยพินิจ 
   2.มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผล
ผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม 
   3. มาตรการการปองกันการรับสินบน 
   4. มาตรการสงเสริมความโปรงในการจัดซื้อ          
จัดจาง 
   5. มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม 
   6. มาตรการในการเผยแพรขอมูลสูสาธารณะ 
   และเผยแพรผานชองทางประชาสัมพันธท่ีใชใน
การประชาสัมพันธไปยังผูมีสวนไดสวนเสียท้ัง
ภายในและภายนอก จํานวน 4 ชองทาง ดังน้ี 
   1 .  ทําบันทึกแจงเ วียนการประกาศใชและ
เผยแพรมาตรการในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตของมหาวิทยาลัย ไปยังหนวยงานใน
สังกัดมหาวิทยาลัย 



๕ 

 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/
มาตรการ 

แนวทางตามกลยุทธ/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ ผูรับผิดชอบ 

รายงานผลการดําเนินงานตามแนวทาง                  
กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม 

(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2. ประชาสัมพันธผานหนาเว็บไซตของงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา เก่ียวกับการดําเนินงาน 
(ITA) http://ir.rmutsv.ac.th/ita/other 
  3. ประชาสัมพันธสปอตการรณรงคการทุจริตใน
สถาบันอุดมศึกษา และสปอตวิทยุการใหบริการ
อยางโปรงใสเทาเทียมกัน ผานสถานีวิทยุของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
  4. ประชาสัมพันธ ผานทางเว็บไซต มหาวิทยาลัย
เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล ศ รี วิ ชั ย
https://www.rmutsv.ac.th เพ่ือใหเกิดการรับรู 
และเขาใจแกบุคลากร นักศึกษา ผูปกครอง ผูมา
รับบริการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนชน
ท่ัวไป เก่ียวกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 

ประเมินตัวชี้วัดความสําเร็จ 

   มหาวิทยาลัย ประกาศใชและเผยแพรมาตรการ
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
มหาวิทยาลัยใหบุคลากร ผูรับบริการ และผูมีสวน
ไดสวนเสียรับทราบและถือปฏิบัติ ผานชองทางสื่อ
ประชาสัมพันธ ในการประชาสัมพันธไปยังผูมีสวน
ไดส วนเสีย ท้ังภายในและภายนอก จํ านวน          
4 ชองทาง ไดแก 
  1. ทําบันทึกแจงเ วียนการประกาศใชและ
เผยแพรมาตรการในการปองกันและปราบปราม
ก า ร ทุ จ ริ ต ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห บุ ค ล า ก ร 

https://www.rmutsv.ac.th/th/content/public-dissemination


๖ 

 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/
มาตรการ 

แนวทางตามกลยุทธ/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ ผูรับผิดชอบ 

รายงานผลการดําเนินงานตามแนวทาง                  
กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม 

(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
2.2 การจัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบ
ตาง ๆ เพ่ือผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและ
ภายนอก ไดรับรูและเขาใจการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ท้ังในรูปแบบถามตอบสั้นๆ 
ภาพเคลื่อนไหวแอนิเมช่ันท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติ
หนาท่ี การใชงบประมาณ การใชอํานาจหนาท่ี 
การใชทรัพยสินของราชการ การแกไขปญหา
การทุจริตและการปรับปรุงระบบการทํางาน 
เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 การเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ (ในการ
ปราบปรามทุจริต) ในการรณรงคการปองกัน
การทุจริตในสถาบันอุดมศึกษาและการ
ใหบริการ แกผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและ
ภายนอก ผานสื่อชองทางตาง ๆ 
  
 
 

1. จํานวนสื่อประชาสัมพันธท่ีจัดทําข้ึน 
เพ่ือใชในการประชาสัมพันธไปยังผูมีสวน
ไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอก ไม
นอยกวา 5 ผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.จํานวนชองทางสื่อประชาสัมพันธ ท่ีใช
สื่อสารและในการประชาสัมพันธ ไปยังผู
มีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอก 
ไมนอยกวา 4 ชองทาง 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
  2. ประชาสัมพันธผานหนาเว็บไซตของงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา เก่ียวกับการดําเนินงาน 
(ITA) http://ir.rmutsv.ac.th/ita/other 
  3. ประชาสัมพันธสปอตการรณรงคการทุจริตใน
สถาบันอุดมศึกษา และสปอตวิทยุการใหบริการ
อยางโปรงใสเทาเทียมกัน ผานสถานีวิทยุของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
  4 .  ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ  ผ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต  
มหา วิทยาลั ย เทค โน โลยี ร าชมงคลศรี วิ ชัย
https://www.rmutsv.ac.th เพ่ือใหเกิดการรับรู 
และเขาใจแกบุคลากร นักศึกษา ผูปกครอง ผูมา
รับบริการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนชน
ท่ัวไป เก่ียวกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
และนโยบายการตอตานการทุจริต การใหบริการ
ดวยความเทาเทียมกัน   
 
ผลการดําเนินงาน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไมได
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ แนวทางในการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ เพ่ือสรางการรับรู ในการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจําปงบประมาณ 2564 เก่ียวกับการ
ปฏิบัติหนาท่ี การใชงบประมาณ การใชอํานาจ
หนาท่ี การใชทรัพยสิน 

https://www.rmutsv.ac.th/th/content/public-dissemination


๗ 

 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/
มาตรการ 

แนวทางตามกลยุทธ/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ ผูรับผิดชอบ 

รายงานผลการดําเนินงานตามแนวทาง                  
กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม 
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 ของราชการ การแกไขปญหาการทุจริตและการ
ปรับปรุงระบบการทํางาน 

 

ประเมินตัวชี้วัดความสําเร็จ 

   ม ห า วิ ท ย า ลั ย ไ ม ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ทํ า สื่ อ
ประชาสัม พันธ  เ พ่ิม เติ ม  โดยใช ผลงานสื่ อ
ประชาสัมพันธของเดิมในปทีผานมา เพ่ือใชในการ
ประชาสัมพันธไปยัง ผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายใน
และภายนอก  
    
ผลการดําเนินงาน 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ดําเนินการเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ ในการ
ปราบปรามทุจริต ในการรณรงคการปองกันการ
ทุจริตในสถาบันอุดมศึกษาและการใหบริการ แกผู
มีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอก ผานสื่อ
ชองทางตาง ๆ ไดแก สถานีวิทยุมทร.ศรีวิชัย  

 

ประเมินตัวชี้วัดความสําเร็จ 

   จํานวนชองทางสื่อประชาสัมพันธ ท่ีใชสื่อสาร
และในการประชาสัมพันธ ไปยังผูมีสวนไดสวนเสีย
ท้ังภายในและภายนอก ไมนอยกวา 4 ชองทาง 
ไดแก 
    1. เว็บไซตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย https://www.rmutsv.ac.th/th 
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-สํานักงานอธิการบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    2. งานสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ประชาสัมพันธสปอตวิทยุการรณรงค
การทุจริตในสถาบันอุดมศึกษา ผานเว็บไซต 
https://www.rmutsv.ac.th/th/content/publ
ic-dissemination เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ
ผานวิทยุออนไลน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพสูงสุดแกผู
มีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอก  
   3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
มุงมั่นพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชนสูงสุดแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวน
เสียทุกภาคสวน สรางความตระหนักในปญหาการ
ทุจริตคอรัปช่ัน ไมรับสินบนไมวาทางตรงหรือ
ทางอ อม  ใช เ ป นสื่ อประชาสัม พันธ ในการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  
 
   4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ดําเนินการประชาสัมพันธ ผานเสียงตามสาย
ภายในมหาวิทยาลัย ในการปราบปรามทุจริตใน
ก า ร ร ณ ร ง ค ก า ร ป อ ง กั น ก า ร ทุ จ ริ ต ใ น
สถาบันอุดมศึกษาและการใหบริการ แกผูมีสวนได
สวนเสียท้ัง  
 
ผลการดําเนินงาน 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไมได
ดํ า เ นินการ เผยแพรสื่ อประชาสัม พันธ  การ
ดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

 
2.4 เผยแพรสื่อประชาสัมพันธ การดําเนินงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
หนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. รอยละของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 
ท่ีมีการรับรู และเขาใจตอมาตรการใน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย ไมนอยกวารอยละ 80  
 
 

2.  ร อยละของผู มี ส วน ได ส วน เสี ย
ภายนอก (นักศึกษา ผูปกครอง ผูมารับ
บริการหรือผูมาติดตอกับมหาวิทยาลัย) 
ท่ีมีการรับรู และเขาใจตอมาตรการใน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ไมนอยกวารอยละ 80 
 

 

https://www.rmutsv.ac.th/th/content/public-dissemination
https://www.rmutsv.ac.th/th/content/public-dissemination
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พ.ศ. 2564  

ประเมินตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. ไมไดดําเนินการจัดทําแบบสอบถามวัดการรับรู 
และ เ ข า ใ จ ของผู มี ส ว น ได ส วน เสี ยภาย ใน                     
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

2. ไมไดดําเนินการจัดทําแบบสอบถามวัดการรับรู 
ของผู มี ส วนไดสวนเสียภายนอก ( นักศึกษา 
ผูปกครอง ผูมารับบริการหรือผูมาติดตอ กับ
มหาวิทยาลัย) ท่ีมีการรับรู และเขาใจตอมาตรการ
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
 

3. สรางคานิยมรวมตานการทุจรติ 
3.1 การเผยแพร เจตจํ านงสุจริต ในการ
บริหารงานและประกาศนโยบายคุณธรรมและ
ค ว า ม โ ป ร ง ใ ส ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยของ
คณะผูบริหารตอสาธารณะชน 
 
 
 
 
 

 1.ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
ครบถวนของผูบริหารทุกระดับของ
มหาวิทยาลัย ตามประกาศเจตจํานง
สุจริตในการบริหารงานและประกาศ
นโยบายคุณธรรมและความโปรงใสใน
กา รดํ า เ นิ น ง านของมหา วิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
 
 

- อธิการบดี 
- รองอธกิารบดี 
- ผูชวยอธกิารบดี 
-หัวหนาหนวยงาน           
ในสังกัด มทร.ศรีวิชัย 
 

 

ผลการดําเนินงาน 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิ ชัย 
ดําเนินการเผยแพรเจตจํานงสุจริตของผูบริหารตอ
สาธารณชน แสดงความคิดเห็นตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยอยางมีธรรมภิบาล มีการประกาศใชท้ัง
ภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ มีการเผยแพร 
https://www.rmutsv.ac.th/th/content/publi
c-dissemination และนําเขาท่ีประชุมผูบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี
อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี/

https://www.rmutsv.ac.th/th/content/public-dissemination
https://www.rmutsv.ac.th/th/content/public-dissemination
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ผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน 
และผูบริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย โดยมีการประกาศเจตจํานงสุจริต โดยทาน
อธิการบดี  มีการดําเนินการตามนโยบายคุณธรรม
แ ล ะ ค ว า ม โ ป ร ง ใ ส ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 ครบถวนของผูบริหารทุก
ระดับของมหาวิทยาลัย มีการกําหนดการดําเนินงาน
ดังน้ี 
 - มีการกําหนดนโยบายจากอธิการบดีคน
ปจจุบัน ไปยังผูบริหารทุกหนวยงาน 
 - กําหนดใหทุกหนวยงาน รายงานผลการ
ดําเนินงานในท่ีประชุมผูบริหาร 
      - กําหนดใหผูบริหารทุกหนวยงาน ดําเนินการ
รายงานผลการเจตจํานงสุจริตของผูบริหารของ
มหาวิทยาลัย ไปยังบุคลากรทุกภาคสวนในสังกัด  
     - หนวยงานประชาสัมพันธ ผานสปอตวิทยุ 
สื่อมัลติมิเดีย และชองทางสื่อสารตาง ๆ เพ่ือใหทุก
ภาคสวนรับทราบ 

ประเมินตัวชี้วัดความสําเร็จ 
     ไม ไดดํ า เ นินการวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานครบถวนของผูบริหารทุกระดับของ
มหาวิทยาลัย ตามประกาศเจตจํานงสุจริตในการ
บริหารงานและประกาศนโยบายคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 



๑๑ 
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(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
 
 
 
3.2 การสรางคานิยมรวมในการดานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 จัดประชุม ช้ีแจงการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือสรางการรับรูแกบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย ท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ี 

 
 
 
1. รอยละการรับรูของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยท่ีมีการรับรู และเขาใจตอ
การประกาศเจตจํานงสุจริตในการ
บริหารงานและนโยบายคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเ นินงานของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ไมนอยกวารอยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ผลการดําเนินงาน 
     มหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายเจตจํานง
สุจริต โดยเนนการบริหารงานอยางซื่อสัตยสุจริต 
มี คุณธรรมและจริ ย ธรรม  บน พ้ืนฐานของ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และถายทอดไปยัง
ผูบริหารทุกระดับ ท้ังในระดับมหาวิทยาลัย และ
หนวยงาน กําหนดใหผูบริหารบริหารงานดวย
ความโปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ 
มีการกําหนดตัวช้ีวัดการทํางาน มีการรายงานผล
การดําเนินงานของทุกหนวยงาน 

 

     
 

    ประเมินตัวชี้วัดความสําเร็จ 
    ไม ไ ด ดํ า เ นินการ วัดความสํ า เ ร็ จของการ
ดําเนินงานครบถวนของผูบริหารทุกระดับของ
มหาวิทยาลัย ตามประกาศเจตจํานงสุจริตในการ
บริหารงานและประกาศนโยบายคุณธรรมและความ
โปร ง ใส ในการดํ า เ นินงานของมหา วิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
ผลการดําเนินงาน 
    มหาวิทยาลัยจัดประชุมช้ีแจงการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือสรางการรับรูแกบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย ท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ี การ
ใชงบประมาณ การใชอํานาจหนาท่ี การใชทรัพย
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(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
การใชงบประมาณ การใชอํานาจหนาท่ี การใช
ทรัพยของทางราชการ การแกไขปญหาการ
ทุจริตและการปรับปรุงการทํางานเปนตน 

ของทางราชการ การแกไขปญหาการทุจริตและ
การปรับปรุงการทํางาน เพ่ือใหบุคลากรเขาใจใน
ประเด็นขอคําถาม กอนตอบแบบวัดการรู (IIT) ใน
ระบบ ITAS ของสํานักงานปองกันและปราบปราม
การทุจริต 

ประเมินตัวชี้วัดความสําเร็จ 
     ไมไดดําเนินการวัดการรับรูของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ท่ีมีการรับรู  และเขาใจตอการ
ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานและ
นโยบายคุณธรรมและความโปร ง ใสในการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย 

 

4. การจัดโครงการ/กจิกรรมเพ่ือสงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัย 

     4.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
นักศึกษาภาคปกติ และภาคสมทบ 
 
 
 
 
 
 

88,300 1. ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเพ่ิมข้ึน
เ ก่ียวกับเน้ือหาสาระอันสงเสริมการ
ปองกันและปราบปราบการทุจริตของ
มหาวิทยาลัย ไมนอยกวารอยละ 80  
 
 
 
 
 
 
 
 

-คณะ
วิศวกรรมศาสตร 

ผลการดําเนินงาน  
   คณะวิศวกรรมศาสตร จัดอบรมโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม นักศึกษาภาคปกติ และ
ภาคสมทบ ในรูปแบบออนไลน โดยมีนักศึกษา
ภาคปกติเขารวมจํานวน 630 คน และนักศึกษา
ภาคสมทบ จํานวน 130  คน ผูเขารวมโครงการ
ไดรับความรูเพ่ิมข้ึนรอยละ 92.30 

     4.2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
และเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม สูรั้ว
มหาวิทยาลัย “หมุนเฟอง เพาะพันธกลายาง
นา” 
 

156,000 ผลการดําเนินงาน  
      คณะวิศวกรรมศาสตร ยกเลิกการจัดโครงการ     
เน่ืองจากสถานการณแพรระบาดของโรคติดตอ
เ ช้ื อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า ส า ย พั น ธ ใ ห ม  2 0 1 9          
(COVID-19) 



๑๓ 

 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/
มาตรการ 

แนวทางตามกลยุทธ/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ ผูรับผิดชอบ 

รายงานผลการดําเนินงานตามแนวทาง                  
กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม 

(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     4.3  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
 

170,000 -คณะบริหารธุรกจิ 
 

ผลการดําเนินงาน  
     คณะบริ ห าร ธุ ร กิ จ  จั ด อบรม โคร งการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 
2564 ในรูปแบบออนไลน โดยมีนักศึกษาเขารวม
โครงการ จํานวน 1,500คน คน ผู เขารวม
โครงการ มีความพึงพอใจในโครงการ รอยละ 86 
 

     4.4 โครงการเขาคายคณุธรรม 424,000 ผลการดําเนินงาน  
          คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมโครงการ
โครงการเขาคายคุณธรรม เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 
2564 ในรูปแบบออนไลน โดยมีนักศึกษาเขารวม
โครงการ จํานวน 300 คน ผูเขารวมโครงการ มี
ความพึงพอใจในโครงการ รอยละ 80 
 

    4.5 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  
 

- -คณะศิลปศาสตร 
 
 

ผลการดําเนินงาน  
     คณะศิลปศาสตร จัดอบรมโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2564             
ในรูปแบบออนไลน  โดยมี นักศึกษาเข าร วม
โครงการ จํานวน 30 คน รอยละความพึงพอใจ
ของผูเขารวมโครงการ ตอกิจกรรมของโครงการ 
รอยละ 90.67 ผูเขารวมโครงการไดรับความรู
เพ่ิมข้ึนเก่ียวกับเน้ือหาสาระอันสงเสริมการปองกัน
และปราบปราบการทุจริตของมหาวิทยาลัย              
รอยละ 96 

 



๑๔ 

 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/
มาตรการ 

แนวทางตามกลยุทธ/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ ผูรับผิดชอบ 

รายงานผลการดําเนินงานตามแนวทาง                  
กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม 

(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
    4.6 โครงการคายศิลปศาสตร “กาวแรกสู
อาชีพในฝน” 
 
 
 
 
 

  40,000 ผลการดําเนินงาน  
      คณะศิลปศาสตร จัดอบรมโครงการคาย          
ศิลปศาสตร“กาวแรกสูอาชีพในฝน” มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม  
2564  โดยมีจํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 
211 คน รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ ตอกิจกรรมของโครงการ รอยละ 95.64 
ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเพ่ิมข้ึนเก่ียวกับ
เ น้ื อ ห า ส า ร ะ อั นส ง เ ส ริ ม ก า ร ป อ ง กั นและ
ปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัย  รอยละ 
96.96 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    4.7 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
นักศึกษาภาคปกติ  

25,000 -คณะ 
สถาปตยกรรมศาสตร

 

 
 

ผลการดําเนินงาน  
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร จัดอบรมโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  นักศึกษาภาคปกติ               
เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบออนไลน 
โดยมีนักศึกษาเขารวมโครงการ จํานวน 150 คน 
รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ตอ
กิจกรรมของโครงการ รอยละ 84  

 

    4.8 โครงการเขาคายคุณธรรม 
 

112,200 ผลการดําเนินงาน  
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร จัดอบรมโครงการ
เขาคายคุณธรรม เมื่อวันท่ี 30 - 31 กรกฎาคม 
2564 ในรูปแบบออนไลน  โดยมีผู เข ารวม
โครงการ จํานวน 160 คน รอยละความพึงพอใจ
ของผูเขารวมโครงการ รอยละ 80  

 



๑๕ 

 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/
มาตรการ 

แนวทางตามกลยุทธ/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ ผูรับผิดชอบ 

รายงานผลการดําเนินงานตามแนวทาง                  
กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม 

(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    4.9 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษายุค
ดิจิทัล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลย ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน  
    คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี                       
จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา         
ยุคดิจิทัล ในรูปแบบออนไลน  
1. มีนักศึกษาผูเขารวมโครงการมีความรูเพ่ิมข้ึน
เก่ียวกับเน้ือหาสาระอันสงเสริมการปองกันและ
ปราบปราบการทุจริต โดยเฉลี่ยมีความรูเพ่ิมข้ึน
รอยละ 80  
2. ผูนํานักศึกษานําความรูท่ีไดรับเก่ียวกับเน้ือหา
สาระอันสงเสริมการปองกันและปราบปราบการ
ทุจริตนํามาเผยแพรผานการจัดรายการออนไลน  
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรูผานท่ีประชุมสโมสร
นักศึกษาประจําเดือน ใหความรูเก่ียวกับเน้ือหา
สาระอันสงเสริมการปองกันและปราบปราบการ
ทุจริต  

 



๑๖ 

 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/
มาตรการ 

แนวทางตามกลยุทธ/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ ผูรับผิดชอบ 

รายงานผลการดําเนินงานตามแนวทาง                  
กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม 

(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
 

    4 .10 โครงการปฐมนิ เทศนักศึ กษา              
(ภาคปกติ) 

 

10,000 
 

ผลการดําเนินงาน  
     คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี                       
จัดอบรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา (ภาคปกติ) 
ในรูปแบบออนไลน  
1. มีนักศึกษาเขารวม ผูเขารวมโครงการมีความรู
เพ่ิมข้ึนเก่ียวกับเน้ือหาสาระอันสงสริมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต โดยเฉลี่ยมีความรู
เพ่ิมข้ึนรอยละ 80       
2. ผูนํานักศึกษานําความรูและท่ีไดรับเก่ียวกับ
เน้ือหาสาระอันสงสริมการปองกันและปราบปราม
การทุจริต นํามาเผยแพรผานการจัดรายการ
ออนไลน 
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ท่ีประชุมสโมสร
นักศึกษา ประจําเดือนใหความรูเก่ียวกับเน้ือหา
สาระอันสงเสริมการปองกันและปราบปราม            
การทุจริต 
 

    4.11 โครงการคายคุณธรรม 20,000 -วิทยาลัยรัตภูม ิ

 
ผลการดําเนินงาน  
    วิ ทยาลั ย รั ตภูมิ  จั ดอบรม โครงการค าย          
คุณธรรม เมื่อวันท่ี 7 - 8 กรกฎาคม 2564  โดย
มีนักศึกษาเขารวมโครงการ จํานวน 177 คน 
บุคลากรจํานวน 10 คน รอยละความพึงพอใจ
ของผูเขารวมโครงการ ตอกิจกรรมของโครงการ 
รอยละ 88.8  



๑๗ 

 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/
มาตรการ 

แนวทางตามกลยุทธ/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ ผูรับผิดชอบ 

รายงานผลการดําเนินงานตามแนวทาง                  
กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม 

(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
    4.12 โครงการปฐมนิเทศนักศกึษา 
 

53,300 -คณะเกษตรศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการดําเนินงาน  
    คณะ เกษตรศาสตร  จั ดอบรม โคร งการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา เปนการใหความรูแกนักศึกษา
เก่ียวกับงานทะเบียนและวัดผล บริการการศึกษา 
กยศ. ประกันอุบัติเหตุ การเตรียมตัวเรียนออนไลน 
และการทดสอบวัดความรูพ้ืนฐานและการเรียน
ปรับพ้ืนฐาน เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564  โดยมี
นักศึกษผู เขารวมโครงการ จํานวน 257 คน 
บุคลากร 56 คน รวม  313 คน รอยละความพึง
พอใจในการเขารวมโครงการ รอยละ 89.70  
 

    4.13 โครงการคายคุณธรรม 
 

120,000 ผลการดําเนินงาน 

        คณะเกษตรศาสตร จัดอบรมโครงการ
ค า ย คุ ณ ธ ร ร ม  ใ น รู ป แ บ บ อ อ น ไ ล น  ผ า น 
Application Zoom Cloud Meetings เพ่ือความ
ตระหนักถึงความรูและไดรับการปลูกฝงใหเปนผูมี
คุณธรรมและจริยธรรมท่ีดี เปนผูรูจักใชชีวิตอยู
รวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข เปนผูมีวินัย มีความ
เปนผูนําและผูตามท่ีดี เปนเยาวชนท่ีดีของคณะ 
และมหาวิทยาลัย ในวันน้ีและเปนพลเมืองท่ีดีของ
ประเทศชาติ ในวันขางหนาได เมื่อ วันท่ี  21 
สิงหาคม  2564 จํานวนผู เขารวมโครงการ 
บุคลากร จํานวน 53 คน นักศึกษา 501 คน 
บุคลากรภายนอก 1 คน ผู เขารวมโครงการ
ท้ังหมด 555 คน  



๑๘ 

 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/
มาตรการ 

แนวทางตามกลยุทธ/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ ผูรับผิดชอบ 

รายงานผลการดําเนินงานตามแนวทาง                  
กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม 

(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
    4.14 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ดานคุณธรรมจริยธรรม 

28,000 - คณะอุตสาหกรรม
    เกษตร 

 

ผลการดําเนินงาน 
        คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดอบรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานคุณธรรมจริยธรรม  
มีการดําเนินโครงการในรูปแบบออนไลน ดวย 
Application Zoom Cloud Meetings โดยการ
เชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยายใหความรู
เรื่อง การวางแผนการดําเนินชีวิตและการคิดบวก 
ซึ่งในเน้ือหาสอดแทรกความรูเรื่อง แนวทางในการ
วางแผนชีวิตใหหางไกลอบายมุขตาง ๆ รอบตัว 
เพ่ือใหนักศึกษาสามารถใชชีวิติในรั้วมหาวิทยาลัย
ไดอยางมีความสุข  ผูเขารวมโครงการ จํานวน
ผู เขารวมโครงการท้ังหมด 57 คน ผู เขารวม
โครงการไดรับความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 88.16 
 

    4.15 โครงการปฐมนิเทศนักศกึษา 
 

       5,600 ผลการดําเนินงาน 
      คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดอบรมโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา ในรูปแบบออนไลน ดวย 
Application Zoom Cloud Meetings สํ า หรั บ
เน้ือหาประกอบดวย  
1. แนวทางการเรียนการสอนและการใหบริการ
จากหนวยงานตาง ๆ ของคณะ  
2. กฎระเบียบ การแตงกาย และการเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3. ชองทางในการติดตอกับหนวยงาน ภายในคณะ 
วิทยาเขตและมหาวิทยาลัย 
4. การรับชมวีดีโอตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนแก
นักศึกษา เชน การกลาวตอนรับนักศึกษาใหม โดย



๑๙ 

 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/
มาตรการ 

แนวทางตามกลยุทธ/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ ผูรับผิดชอบ 

รายงานผลการดําเนินงานตามแนวทาง                  
กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม 

(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
ผูบริหารมหาวิทยาลัย การใหบริการของหนวยงาน
ตาง ๆ ภายในวิทยาเขตนครศรีธรรมราช รวมท้ัง
การทําประกันอุบัติเหตุหมูของนักศึกษา และ
ข้ันตอนการยื่นขอรับคาสินไหมทดแทน กรณีเกิด
อุบัติเหตุ 

    4.16 โครงการปฐมนิเทศนักศกึษา 10,000 -คณะสัตว
แพทยศาสตร 
 

 

ผลการดําเนินงาน 
      คณะสัตวแพทยศาสตร จัดอบรมโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2564  
ในรูปแบบออนไลน เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564
ณ หองประชุม 1 อาคารโรงพยาบาลสัตวเล็ก 
คณะแพทยศาสตร  โดยมีผู เข ารวมโครงการ 
ท้ังหมดจํานวน 76 คน บุคลากร 16 คน นักศึกษา  
จํานวน 60 คน รอยละความพึงพอใจในการเขา
รวมโครงการ รอยละ 89.50  

    4.17 โครงการปฐมนิเทศนักศกึษา 
 

29,400 -คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

ผลการดําเนินงาน 
      คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดอบรม
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 
2564  ในรูปแบบออนไลน มีผูเขารวมโครงการ 
จํานวน 200 คน รอยละความพึงพอใจในการเขา
รวมโครงการ รอยละ 91.20 และผู เขารวม
โครงการไดรับความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 91.20 

 
 

    4.18 โครงการมารยาทดี มีคณุธรรม กาว
นําสังคม 
 

2,000 
 

ผลการดําเนินงาน 
     คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดอบรม
โครงการมารยาทดี มีคุณธรรม กาวนําสังคม       
ในรูปแบบออนไลน มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 



๒๐ 

 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/
มาตรการ 

แนวทางตามกลยุทธ/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ ผูรับผิดชอบ 

รายงานผลการดําเนินงานตามแนวทาง                  
กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม 

(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
433 คน และผูเขารวมโครงการไดรับความรู
เพ่ิมข้ึน รอยละ 91.20 

 

    4.19 โครงการปฐมนิเทศนักศกึษา     
(ภาคปกติ) 
 

40,000 -คณะเทคโนโลยีการ
จัดการ 

ผลการดําเนินงาน 
    คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดอบรมโครงการ
ปฐมนิ เทศนักศึกษา (ภาคปกติ )  ในรูปแบบ
ออนไลน ผู เขารวมโครงการไดรับความรูเพ่ิมข้ึน    
ร อยละ 80 เ ก่ี ยวกับกฎระเบียบต าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย และมีความรูเก่ียวกับเน้ือหาสาระอัน
สงเสริมการปองกันและปราบปราบการทุจริต 
ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมของ
มหาวิทยาลัยได 
 

    4.20 โครงการปฐมนิเทศนักศกึษา    
(ภาคสมทบ) 

7,000 ผลการดําเนินงาน 
    คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดอบรมโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา (ภาคสมทบ) ในรูปแบบ
ออนไลน ผู เขารวมโครงการไดรับความรูเพ่ิมข้ึน                 
รอยละ 80  
 

     4.21 โครงการเขาคายคณุธรรม 
 

150,000 -คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการ
ประมง 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
      คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง                       
ยกเลิกการจัดโครงการ เน่ืองจากสถานการณแพร
ระบาดของโรคติดตอเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ
ใหม 2019 (COVID-19) 
 

    4.22 โครงการปฐมนิเทศนักศกึษา  
 

25,000 ผลการดําเนินงาน 



๒๑ 

 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/
มาตรการ 

แนวทางตามกลยุทธ/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ ผูรับผิดชอบ 

รายงานผลการดําเนินงานตามแนวทาง                  
กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม 

(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
      คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง                        
ไดดําเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา                
มีนักศึกษาและผูเขารวมโครงการ จํานวน 150 
คน และไดรับความรูเพ่ือข้ึน เก่ียวกับเน้ือหาสาระ
อันสงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ของมหาวิทยาลัย รอย 85 

 

    4.23 โครงการปฐมนิเทศนักศกึษา 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 

 

วิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลย-ี 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
     คณะ วิศวกรรมศาสตร และ เทคโนโลยี  
ดําเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา โดยมี
ผูเขารวมโครงการ จํานวน 170 คน นักศึกษาและ
ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเพ่ิมข้ึน เก่ียวกับ
เ น้ื อ ห า ส า ร ะ อั นส ง เ ส ริ ม ก า ร ป อ ง กั นและ
ปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัย รอยละ 
90 
 

ผลการดําเนินงาน 

      คณะ วิศวกรรมศาสตรและ เทคโนโลยี                   
จัดโครงการเขาคายคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให
นักศึกษาและผูเขารวมโครงการไดรับความรูเพ่ือ
ข้ึน เก่ียวกับเน้ือหาสาระอันสงเสริมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัย รอย
ละ 80 
 
 
 
 
 
 

    4.24 โครงการเขาคายคณุธรรมจริยธรรม 70,000 



๒๒ 

 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/
มาตรการ 

แนวทางตามกลยุทธ/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ ผูรับผิดชอบ 

รายงานผลการดําเนินงานตามแนวทาง                  
กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม 

(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
    4.25 โครงการปฐมนิเทศนักศกึษา 20,000  -วิทยาลัยการโรงแรม

และการทองเที่ยว 
ผลการดําเนินงาน 
      วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียว จัด
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ในรูปแบบออนไลน 
ในวันศุกร ท่ี 2 กรกฎาคม 2564 มีผู เขารวม
โครงการท้ังหมด จํานวน 190 คน นักศึกษา 
จํานวน 150 คน บุคลากร จํานวน 40 คน ไดรับ
ความรูเพ่ือข้ึน เก่ียวกับเน้ือหาสาระอันสงเสริมการ
ป อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ทุ จ ริ ต ข อ ง
มหาวิทยาลัย รอยละ 88.39 และผู เขารวม
โครงการมีความพึงพอใจ รอยละ  88.39 

 

    4.26 โครงการเขาคายคณุธรรม 
 

30,000 ผลการดําเนินงาน 
     วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเ ท่ียว             
จัดโครงการเขาคายคุณธรรม ในรูปแบบออนไลน 
ระหว า ง วัน ท่ี  10 -16 กรกฎาคม  2564                        
มีผู เขารวมโครงการท้ังหมด จํานวน 316 คน 
นักศึกษา จํานวน 296 คน บุคลากร จํานวน 20 
คน ดําเนินกิจกรรมในรูปแบบออนไลน  
- กิจกรรมบรรยาย เ ก่ียวกับสถานศึกษา 3D 
(คุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตยและภูมิคุมกัน
ภัยจากยาเสพติด) ดําเนินการจัดกิจกรรมโดยการ
อ อ น ไ ล น ผ า น แ อพ พ ลิ เ ค ช่ั น  Zoom cloud 
meetings 
- กิจกรรมบรรยาย การใชหลักธรรมะกับวิถีชีวิต 
New Normal ดาเนินการจัดกิจกรรมโดยการ
อ อ น ไ ล น ผ า น แ อพ พ ลิ เ ค ช่ั น  Zoom cloud 
meetings 



๒๓ 

 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/
มาตรการ 

แนวทางตามกลยุทธ/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ ผูรับผิดชอบ 

รายงานผลการดําเนินงานตามแนวทาง                  
กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม 

(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
- กิจกรรมการประกวดแขงขันกลาวสุนทรพจน 
โดยผูเขารวมแขงขันจะตองทาการบันทึกวิดีโอ 
การกลาวสุนทรพจนในหัวขอท่ีกาหนด 
- กิจกรรมการประกวดเขียนเรียงความในหัวขอท่ี
กําหนด ซึ่งผูเขารวมแขงขันสามารถนําความรู ท่ี
ไดรับจากกิจกรรมบรรยายใชเปนแนวทางในการ
เขารวมแขงขัน มีนักศึกษา บุคลากร ผูเขารวม 
ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 90.42  
ไดรับความรู เ พ่ือข้ึน เก่ียวกับเน้ือหาสาระอัน
สงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
มหาวิทยาลัย 

 

    4.27. โครงการประกวดวงดนตรีตานภัย
ยาเสพตดิ 
           
 
 
 
 
 

   30,000 
 

  

- กองพัฒนานักศึกษา ผลการดําเนินงาน 
     กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการประกวด              
วงดนตรีตานภัยยาเสพติด กิจกรรมยอยท่ี 1 : 
ประกวดวงดนตรี  วัน ท่ี 28 ธันวาคม 2563                  
ณ อาคารอเนกประสงค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย โดยมี ผศ.กฤษณพงค สังขวาสี 
รองอธิการบดี เปนประธานในพิธี นักศึกษาและ
ผูเขารวมโครงการ จํานวน 215 คน นักศึกษาและ
ผู เ ข า ร วม โครงการ ได รั บความรู เ พ่ิม ข้ึนตอ
ประโยชนของโครงการ รอยละ 95.40 เก่ียวกับ
เ น้ื อ ห า ส า ร ะ อั นส ง เ ส ริ ม ก า ร ป อ ง กั นและ
ปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัย 
 
 



๒๔ 

 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/
มาตรการ 

แนวทางตามกลยุทธ/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ ผูรับผิดชอบ 

รายงานผลการดําเนินงานตามแนวทาง                  
กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม 

(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
    4.28 โครงการอบรมแกนนํานักศึกษาตาน
ภัยยาเสพติดและอบายมุข 
 

50,000 ผลการดําเนินงาน 
     กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการประกวด              
วงดนตรีตานภัยยาเสพติด กิจกรรมยอยท่ี 2 : 
โครงการอบรมแกนนํานักศึกษาตานภัยยาเสพติด
และอบายมุข วันท่ี 28-29 มิถุนายน  2564      
ผานแอพพลิเคช่ัน Zoom Cloud Meeting โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือรณรงคใหนักศึกษา และบุคลากร
ไดรับรูและตระหนักถึงปญหาของพิษภัยยาเสพติด
และอบายมุข สรางผูนําเยาวชนในการรณรงค
ตอตานและปองกันการแพรระบาดของยาเสพติด
และอบายมุขในสถานศึกษาและชุมชน มีบุคลากร
และนักศึกษาเขารวมโครงการ จํานวน 78 คน 
ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเพ่ิมข้ึนข้ึน เก่ียวกับ
เ น้ื อ ห า ส า ร ะ อั นส ง เ ส ริ ม ก า ร ป อ ง กั นและ
ปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัย รอยละ 
93.68 
 

    4.29 โครงการเสริมสรางจิตสาธารณะเพ่ือ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระเ บียบวินัย
นักศึกษา 

23,000 ผลการดําเนินงาน 
     กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเสริมสรางจิต
สาธารณะเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบ
วิ นั ย นั ก ศึ ก ษ า  ใ น รู ป แ บ บ อ อ น ไ ลน  วั น ท่ี                         
4 สิงหาคม 2564 ดวย Application Zoom 
Cloud Meetings มีนักศึกษาและบุคลากรเขารวม
โครงการ จํานวน 171 คน นักศึกษามีความพึง
พอใจตอกิจกรรมรอยละ 88.80 นักศึกษาและ
ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเพ่ือข้ึน เก่ียวกับ
เ น้ื อ ห า ส า ร ะ อั นส ง เ ส ริ ม ก า ร ป อ ง กั นและ



๒๕ 

 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/
มาตรการ 

แนวทางตามกลยุทธ/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ ผูรับผิดชอบ 

รายงานผลการดําเนินงานตามแนวทาง                  
กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม 

(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
ปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัย รอยละ 
99.77 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรกุ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบงานปองกันการ
ทุจริต 

1. พัฒนามาตรการเชิงรกุท่ีสามารถแกไขปญหาการทุจริต  
     1.1 ทบทวนจรรยาบรรณขาราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือปองกันและ
แกปญหาการทุจริต  

- 1 .มี กิจกรรมทบทวนจรรยาบรรณ
ข าราชการและพนักงาน ในสั ง กัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ไมนอยกวา 1 ครั้งตอป 
 

- กองบริหารงาน
บุคคล 

 
 
 

ผลการดําเนินงาน   
    กองบริหารงานบุคคล ดําเนินการทบทวน
จรรยาบรรณขาราชการและพนักงานในสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไมนอย
กวา ๑ ครั้งตอป โดยดําเนินการสรุปผลการทํา
ประชาพิจารณ และแจงเ วียนหนังสือวาดวย
จรรยาบรรณข าราชการของมหา วิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยไปยังหนวยงานใน
สังกัดทราบตามหนังสือท่ี อว ๐๖๕๕/๒๖ มกราคม 
๒๕๖๔ และประชาสัมพันธผานชองทาง เว็บไซต
กองบริหารงานบุคคล ระยะเวลาในการจัดทํา
ประชาพิจารณ การเก็บรวบรวมขอมูลภายใน          
30 วัน และแจงเวียนใหกับหนวยงานในสังกัดเขา
รวมการทําประชาพิจารณท้ังหมด 29 หนวยงาน 

 

2. เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเขามามีสวนรวมกับระบบการปองกนัการทุจริต 
     2.1 การจัดกิจกรรมรวมกับหนวยงาน
ภายนอก ภายใตขอตกลงความรวมมือในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

- 
 
 

1. จํานวนหนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ี
เปนหนวยงานภายนอกเขามามีสวนรวม
ในการปองกันการทุจริตดวยรูปแบบ
แ น ว ท า ง ต า ง  ๆ พ ร อ ม ท้ั ง กํ า ห น ด
มาตรการสงเสริม จูงใจใหภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคมในการเข ามามี      

- สํานักงานอธกิารบดี 
- สภาคณาจารยและ
ขาราชการ 

ผลการดําเนินงาน 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ดํ า เ นินการทํา บันทึกขอตกลงกับหนวยงาน
ภายนอก ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
จํานวน 2 หนวยงาน ดังน้ี  



๒๖ 

 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/
มาตรการ 

แนวทางตามกลยุทธ/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ ผูรับผิดชอบ 

รายงานผลการดําเนินงานตามแนวทาง                  
กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม 

(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
สวนรวมกับระบบการปองกันการทุจริต
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล         
ศรีวิชัย ไมนอยกวา 2 หนวยงาน 

 

 

    1 .  มูล นิ ธิด านการทุจริต ไดจัดทํา บันทึก
ข อตกล งคว ามร ว มมื อ ในการป อ ง กันและ
ปราบปรามการทุจริต กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย และมูลนิธิตาง ๆ จํานวน 10 
สถาบัน 
     2. สํานักงานปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติประจําจังหวัดสงขลา ไดจัดทํา
บันทึกความรวมมือในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตกับหนวยงานสถาบันการศึกษาและ
หนวยงานท่ีกํากับดูแลการศึกษาในจังหวัดสงขลา 
จํานวน 24 แหง 
            ประเมินตัวชี้วัดความสําเร็จ 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
รวมกับหนวยงานภายนอกในการทํา บัน ทึก
ข อตกล งคว ามร ว มมื อ ในการป อ ง กันและ
ปราบปรามการทุจริต จํานวน 4 หนวยงาน ดังน้ี 
    1. มูลนิธิตานการทุจริต  
    2. มหาวิทยาลัยและมูลนิธิตาง ๆ จํานวน 10 
สถาบัน 
     3. สํานักงานปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติประจําจังหวัดสงขลา 
     4. สถาบันการศึกษาและหนวยงานท่ีกํากับ
ดูแลการศึกษาในจังหวัดสงขลา จํานวน 24 แหง  
 
 
 



๒๗ 

 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/
มาตรการ 

แนวทางตามกลยุทธ/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ ผูรับผิดชอบ 

รายงานผลการดําเนินงานตามแนวทาง                  
กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม 

(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
3. การประเมินผลการปองกันการทุจริต 

     3.1 การประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจําป พ.ศ. 2564 
 

- 1. คะแนนการประเมิน ท่ีไดรับจาก
สํานักงาน ปองกันและปราบปราบการ
ทุจริตแหงชาติ   ผลคะนนการประเมิน 
ไมนอยกวารอยละ 95  
 

- งานประกันคุณภาพ 
สํานักงานอธกิารบดี 

ผลการดําเนินงาน 
     ในการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดํา เ นินงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดมีการมอบหมาย
ผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน คือ งานประกันคุณภาพ
การศึกษา สํา นักงานอธิการบดี โดยมีผูชวย
อธิการบดีเปนผูรับผิดชอบงานดังกลาว ในการ
ดํ า เ นิน งาน ไดมี กา รแต งตั้ ง คณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบในแตละภารกิจ และไดดําเนินงานการ
ช้ีแจงทําความเขาใจกับทุกหนวยงาน ท้ังหนวยงาน
การจัดการเรียนการสอนและหนวยงานสาย
สนับสนุน มีการเผยแพรขอมูลการดําเนินงานผาน
สื่อชองทางตาง ๆ เชน เว็บไซตมหาวิทยาลัย สื่อ
มัลติมีเดีย ผานหนังสือแจงเวียนไปยังหนวยงาน           
ผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอก เพ่ือ
รับทราบผลการดํา เนินงานของมหวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจําปการศึกษา 
2564 
 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดรับ
ผลการประ เมินจากสํ า นักงานปอง กันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ผลคะแนนการ
ประเมิน 87.83 โดยมีผลคะแนนอยูในระดับ A 
หมายถึง หนวยงานสามารถดําเนินการไดคอนขาง
ครบถวน และมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการดําเนินการ
ตามตัวช้ี วัดและหลักเกณฑการประเมิน ITA                    



๒๘ 

 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/
มาตรการ 

แนวทางตามกลยุทธ/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ ผูรับผิดชอบ 

รายงานผลการดําเนินงานตามแนวทาง                  
กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม 

(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
โดยมีบางสวนท่ีตองปรับปรุงหรือเปดเผยขอมูล
ราวรอยละ 5-15 ของตัวช้ีวัดหรือขอคําถาม
ท้ังหมด ดังน้ัน หนวยงานพึงพิจารณาผลประเมิน
เพ่ือนําไปสูการพัฒนาในจุดท่ียังคงเปนปญหา โดย
หากมีการวางแผนแกไขปรับปรุงอยางตอเน่ือง 
อางอิง ขอมูลจากรายละเอียดการดําเนินงานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป 2564 จาก
ลิ ง ค  https: / / www. rmutsv. ac. th/ th/ ITA-
2564 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ปฏริูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
1. ปรับปรุงระบบรบัเรื่อง
รองเรียนการทุจริตใหมี
ประสิทธิภาพ และสราง
ความเชื่อมั่นและความ
ไววางใจตอระบบการรับ
เรื่องรองเรียน 

1. การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรยีนของหนวยงานตอตานการทุจริตตาง ๆ ใหมีความรวดเร็ว เขาถึงไดโดยงาย 

    1.1 ทบทวน ปรับปรุงและประชาสัมพันธ
ชองทางวิธีการในการรับเรื่องรองเรียน วิธี
พิจารณาขอรองเรียน และมาตรฐานคุมครองผู
รองเรียนและผู ใหขอมูล ท่ี เปนประโยชน
ตลอดจนการคุมครองผูปฏิบัติงานใหผูมีสวนได
สวนเสียรับผิดชอบ  

- 
 
 

1. จํานวนชองทางในการเผยแพร ขอมูล
ขาวสารไปยังกลุมเปาหมาย ไมนอยกวา            
2 ชองทาง 
2. ความพึงพอใจตอชองทางวิธีการใน
การรับเรื่องรองเรียนไมนอยกวา รอยละ 
80 
 
 

- กองบริหารงาน
บุคคล 
- สํานักงาน
อธิการบด ี

ผลการดําเนินงาน 
     งานนิติการ กองบริหารงานบุคคล ปรับปรุง
และประชาสัมพันธชองทางวิธีการในการรับเรื่อง
รองเรียน วิธีพิจารณาขอรองเรียน และมาตรฐาน
คุมครองผูรองเรียน จํานวน 4 ชองทาง และ
ชองทางในการรองทุกข 2 ชองทาง ในการเผยแพร
ขอมูลขาวสารไปยังกลุมเปาหมาย ไดแก 
ชองทางการรองเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ 
     1. การเผยแพรผานเว็บไซต มหาวิทยาลัย 
www.rmutsv.ac.th  สายตรงอธิการบดี 
      2. ผานเว็บไซตมหาวิทยาลัย กองบริหารงาน
บุคคล    
http://legal.rmutsv.ac.th/th/content/com
ment 



๒๙ 
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(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
     3. ผานระบบโทรศัพท โทร 0-7432-2500 
และ0-7431-7100 ตอ 2000  
     4. ผานทางไปรษณีย มทร.ศรีวิชัย เลขท่ี 1 
ถนนราชดําเนินนอก ตําบลบอยาง อําเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 90000 
ชองทางในการรองทุกข 
     1. การรองทุกขและพิจารณาเรื่องราวรอง
ทุกขของบุคลากร กรณีทีเกิดจากการใชอํานาจของ
ผูบังคับบัญชา 
      2. การรองเรียนจากบุคลากร / นักศึกษา / 
บุคคลภายนอก 
     สําหรับความพึงพอใจตอชองทางวิธีการในการ
รับเรื่องรองเรียน ความพึงพอใจรอยละ 100 
            ประเมินตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1. จํานวนชองทางในการเผยแพร ขอมูลขาวสาร
ไปยังกลุมเปาหมาย จํานวน 6 ชองทาง 
2. ความพึงพอใจตอชองทางวิธีการในการรับเรื่อง 
รองเรียน รอยละ 100  

2. การสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจตอระบบการรับเรื่องรองเรียน  
   2 .1 ดํ า เ นินการ เ ก่ียวกับการรับ เ รื่ อ ง
รองเรียนการทุจริตโดยคณะกรรมการอุทธรณ
และรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย  
 

- 1. รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียน รอยละ 
100 

- กองบริหารงาน
บุคคล 
 
 
  

ผลการดําเนินงาน 
    งานนิติการ กองบริหารงานบุคคล ดําเนินการ
เ ก่ียวกับการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตโดย
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํ า
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จํานวนเรื่องรองเรียนและรองทุกข  จํานวน                                         
8 เรื่อง   



๓๐ 

 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/
มาตรการ 

แนวทางตามกลยุทธ/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ ผูรับผิดชอบ 

รายงานผลการดําเนินงานตามแนวทาง                  
กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม 

(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
     ข้ันตอนในการดําเนินการเก่ียวกับการรับ
รองเรียนการทุจริต โดยคณะกรรมการอุทธรณ
และรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย มีการรองเรียน
ดังกลาว จํานวน 1 เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ 
อางจากเว็บไซต http://legal.rmutsv.ac.th/ 
- เรื่องรองทุกข จํานวน 7 เรื่อง ดําเนินกาเสร็จสิ้น 
7 เรื่อง  
           ประเมินตัวชี้วัดความสําเร็จ 
     งานนิติการ กองบริหารงานบุคคล ดําเนินการ
เ ก่ี ย ว กั บ เ รื่ อ ง ร อ ง เ รี ย น ก า ร ทุ จ ริ ต โ ด ย
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํ า
มหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. 2564 จํานวนเรื่อง
รองเรียนและรองทุกขจํานวน 8 เรื่อง  มีการ
รองเรียนดังกลาว จํานวน 1 เรื่อง อยูระหวาง
ดํ า เ นินการ  เ รื่ องรองทุกข  จํ านวน 7 เ รื่ อง 
ดําเนินการเสร็จสิ้น 7 เรื่อง อางจากเว็บไซต  
http://legal.rmutsv.ac.th/ 

 

 

ผูจัดทํารายงาน นางสาววิจิตรา  ชวยแกว ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป โทรศัพท 08-9653-2097 อีเมล wijittra.c@rmutsv.ac.th 
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