
ค่าเปา้หมาย อธิบายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
ต่อต้านการทุจริต 

80 คณะจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตส านึกด้านการต่อต้านการทจุริต ใหก้ับ
นักศึกษา โดย ผู้แทนคณะอนุกรรมการวิชาการ มูลนิธิต่อต้านการทจุริต น า
โดย ศาสตราจารย์ ดร.พชิัย สดภบิาล เข้าพบ ผศ.ดร.สุรพนัธุ ์รัตนาวะดี 
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา ผศ. 
จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา หวัหน้าสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และ
ทรัพยากรอาคาร และ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หวัหน้าสาขาวิชาวิศวกรรม
หุ่นยนต์ เพื่อหารือแนวทางการจัดท าโครงการ "แต้มสีเติมฝัน ต่อต้านการ
ทจุริต" ซ่ึงเปน็ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทจุริต และ
กรุงเทพมหานคร  โครงการ "แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทจุริต" มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ ประสานงานใหเ้กิดความร่วมมือในการ
เสริมสร้างทศันคติค่านิยมในความซ่ือสัตย์สุจริต และสร้างเครือข่ายปอ้งกัน
และปราบปรามการทจุริต  ซ่ึงมีนักศึกษาเข้าร่วม ร้อยละ100 ของจ านวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

โครงการ "แต้มสีเติมฝันต่อต้านการ
ทจุริต" มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน เผยแพร่ ประสานงานใหเ้กิด
ความร่วมมือในการเสริมสร้างทศันคติ
ค่านิยมในความซ่ือสัตย์สุจริต และสร้าง
เครือข่ายปอ้งกันและปราบปรามการ
ทจุริต  ซ่ึงมีนักศึกษาเข้าร่วม ร้อยละ
100 ของจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม

โครงการ "แต้มสีเติมฝัน
ต่อต้านการทจุริต"

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม

≥60 คณะจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตส านึกด้านการต่อต้านการทจุริต ใหก้ับ
นักศึกษา โดย ผู้แทนคณะอนุกรรมการวิชาการ มูลนิธิต่อต้านการทจุริต น า
โดย ศาสตราจารย์ ดร.พชิัย สดภบิาล เข้าพบ ผศ.ดร.สุรพนัธุ ์รัตนาวะดี 
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา ผศ. 
จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา หวัหน้าสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และ
ทรัพยากรอาคาร และ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หวัหน้าสาขาวิชาวิศวกรรม
หุ่นยนต์ เพื่อหารือแนวทางการจัดท าโครงการ "แต้มสีเติมฝัน ต่อต้านการ
ทจุริต" ซ่ึงเปน็ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทจุริต และ
กรุงเทพมหานคร  โครงการ "แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทจุริต" มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ ประสานงานใหเ้กิดความร่วมมือในการ
เสริมสร้างทศันคติค่านิยมในความซ่ือสัตย์สุจริต และสร้างเครือข่ายปอ้งกัน
และปราบปรามการทจุริต  ซ่ึงมีนักศึกษาเข้าร่วม ร้อยละ100  ของนักศึกษาที่
ได้รับการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม

โครงการ "แต้มสีเติมฝันต่อต้านการ
ทจุริต" มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน เผยแพร่ ประสานงานใหเ้กิด
ความร่วมมือในการเสริมสร้างทศันคติ
ค่านิยมในความซ่ือสัตย์สุจริต และสร้าง
เครือข่ายปอ้งกันและปราบปรามการ
ทจุริต ซ่ึงมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ100  ของนักศึกษาที่ได้รับการ
ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม

โครงการ "แต้มสีเติมฝัน
ต่อต้านการทจุริต"

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริต ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

เดือน กันยายน 2565
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตัวชีว้ัด
ยุทธศาสตร์ที่  1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุริต



ค่าเปา้หมาย อธิบายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐานตัวชีว้ัด
ร้อยละของนักศึกษาและบคุลากร ที่มี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมสาธารณะ
เพื่อสังคม

≥80 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันท าความสะอาดบริเวณรอบอาคารคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบามสมเด็จ
พระบรมชนากาธิเบศร มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพติร วันชาติ
 และวันพอ่แหง่ชาติ 5 ธันวาคม 2564  ร้อยละ 83.33

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันท าความ
สะอาดบริเวณรอบอาคารคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เนื่องในวัน
คล้ายวันพระราชสมภพพระบามสมเด็จ
พระบรมชนากาธิเบศร มหาภมูิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนารถบพติร วันชาติ 
และวันพอ่แหง่ชาติ 5 ธันวาคม 2564  
ร้อยละ 83.33

ภาพกิจกรรมท าความสะอาด

ร้อยละของข้อมูลที่มีการเผยแพร่อย่าง
ครบถ้วนตามแนวทางที่ก าหนด

100 จัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 
100

คณะน ากิจกรรมต่างๆที่จัดขึน้เผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของคณะ
 เช่นการจัดกิจกรรมประชาสัมพนัธ์
หลักสูตร การจัดกิจกรรมใหก้ับนักศึกษา
 เปน็ต้น

www.fit.ssru.ac.th

ร้อยละของงานที่มีการด าเนินงานตาม
จุดควบคุมที่ก าหนด

100 คณะมีการการด าเนินงานการควบคุมภายใน ตามแผนบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ร้อยละ 100

คณะมีการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเส่ียงและแผนการควบคุมภายใน
ของงานด้านต่างๆของคณะ ร้อยละ 100

แผนบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ร้อยละของบคุลากรที่เกีย่วข้องที่เข้า
อบรมเกีย่วกับระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐ

100 คณะส่งบคุลากรที่เกีย่วข้องกับการด าเนินงานเข้าร่วมอบรมเสริมความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกับระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ กับมหาวิทยาลัย

คณะส่งบคุลากรที่เกีย่วข้องกับการ
ด าเนินงานเข้าร่วมอบรมเสริมความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกับระบบการจัดซ้ือจัด
จ้างภาครัฐ กับมหาวิทยาลัย

รายชื่อบคุลากรเข้าร่วมอบรม

ร้อยละของรายการจัดซ้ือ-จัดจ้างที่น า
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างผ่าน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่อรายการ
จัดซ้ือ-จัดจ้างทั้งหมด

100 คณะด าเนินงานน าข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างที่คณะด าเนินงานไปเผยแพร่ข้อมูล
การจัดซ้ือจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ต่อรายการจัดซ้ือ-จัดจ้างทั้งหมด

คณะด าเนินงานน าข้อมูลผู้ซ้ือไป
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างผ่าน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่อรายการ
จัดซ้ือ-จัดจ้างทั้งหมด

www.fit.ssru.ac.th

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดก้ันการทจุริตเชิงนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบปอ้งกันการทจุริตเชิงรุก

http://www.fit.ssru.ac.th/
http://www.fit.ssru.ac.th/


ค่าเปา้หมาย อธิบายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐานตัวชีว้ัด
ระดับความพงึพอใจในการใหบ้ริการ
ของคณะ

4.5 คณะจัดบริการone  stop service ใหก้ับอาจารย์ นักศึกษา  บคุลากรภายใน
และบคุลากรภายนอก จากนั้นใหผู้้รับบริการประเมินความพงึพอใจในการ
ใหบ้ริการของคณะ ในรอบ เดือน เมษายน 2565 ซ่ึงมีผลคะแนนค่าเฉล่ีย 4.58
 คะแนน

คณะจัดบริการone  stop service 
ใหก้ับอาจารย์ นักศึกษา  บคุลากร
ภายในและบคุลากรภายนอก จากนั้น
ใหผู้้รับบริการประเมินความพงึพอใจใน
การใหบ้ริการของคณะ ในรอบ เดือน
มกราคม 2565ซ่ึงมีผลคะแนนค่าเฉล่ีย 
4.58 คะแนน

รายงานความพงึพอใจรอบ 
เดือนมกราคม 2565 ซ่ึงมีผล
คะแนนค่าเฉล่ีย 4.58 คะแนน

ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข
ในเวลาที่ก าหนด

100 คณะจัดใหม้ีช่องทางในการข้อร้องเรียนเร่ืองต่างๆของคณะ เพื่อจะได้
ด าเนินงานปรับปรุงแก้ไขการใหบ้ริการเร่ืองต่างๆ

คณะจัดโครงการจัดการข้อร้องเรียน
ของคณะโดยมีช่องทางต่างๆในการ
ร้องเรียน เช่น เพจคณะ ไลน์ของคณะ 
เปน็ต้น

1.เพจคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
2. ไลน์คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏริูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทจุริต


