
ตัวชีว้ัดความสาเรจ็ ค่าเป้าหมาย อธบิายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน

1.1 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างจติส านึกด้านการ
ต่อต้านการทุจริต

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
ต่อต้านการทุจริต

80 คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม ก าหนดจดัโครงการอบรมสร้างจติส านึกด้าน
การต่อต้านการทุจริต ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ตามหลักธรรมาภิ
บาลของนักศึกษา ในเดือนกรกฎาคม 2566

อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน

1.2 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างจติส านึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ตามหลักธรร
มาภิบาลของนักเรียน/นักศึกษา

ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมตามหลักธรรมาภิ
บาล

≥60 คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม ก าหนดจดัโครงการอบรมสร้างจติส านึกด้าน
การต่อต้านการทุจริต ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ตามหลักธรรมาภิ
บาลของนักศึกษา ในเดือนกรกฎาคม 2566

อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน

1.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพือ่สังคม และจติ
สาธารณะ

1.3.1. ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาที่มีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรมสาธารณะเพือ่สังคม
1.3.2. ร้อยละของบุคลากรที่ท ากิจกรรม
สาธารณะเพือ่สังคม

≥80

75

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม ก าหนดจดัโครงการกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพือ่สังคม และจติสาธารณะ  ในเดือน มีนาคม 2566

อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน

2.1 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลัย

ร้อยละของข้อมูลที่มีการเผยแพร่อยา่งครบถ้วน
ตามแนวทางที่ก าหนด

100 จดัท าและเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน ซ่ึง
ประกอบด้วยภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในการจดักิจกรรมต่างของคณะ

อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน รายงานการเผยแพร่ข่าวผ่าน
เวบ็ไซต์ คณะ 
www.fit.ssru.ac.th 

2.2 โครงการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ร้อยละของประเด็นความเส่ียงที่ได้รับการควบคุม
และลดระดับความเส่ียงเทียบกับประเด็นความ
เส่ียงทั้งหมดที่ก าหนดขึ้นต่อปี

90 คณะด าเนินการวเิคราะห์และจดัท าแผนบริหารความเส่ียงและควบคุม
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2566  และด าเนินงานควบคุมและจดัการ
ความเส่ียง

อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน แผนบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 คณะ
เทคโนโลยอีุตสาหกรรม

3.1 จดัอบรมเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ

ร้อยละของบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่เข้าอบรม
เกี่ยวกับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ

100

คณะส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานเข้าร่วมอบรมเสริมความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ ร่วมกับมหาวทิยาลัย 
หรือหน่วยงานภายนอกที่จดัอบรม

อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน
ยุทธศาสตรท์ี ่3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

(เดือน ตุลาคม 2565)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตัวชีว้ัด
ยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจรติ

ยุทธศาสตรท์ี ่2 สกัดก้ันการทุจรติเชิงนโยบาย



ตัวชีว้ัดความสาเรจ็ ค่าเป้าหมาย อธบิายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐานตัวชีว้ัด
3.2.1) จ านวนคลิปที่แสดงความรู้ความเข้าใจ
และสร้างจติส านึกเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

≥1

คณะจดัท าคลิปในการสร้างจติส านึกเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน

3.2.2) ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของ
หน่วยงาน

4.5

คณะจดับริการone  stop service ให้กับอาจารย ์นักศึกษา  บุคลากร
ภายในและบุคลากรภายนอก จากนั้นให้ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการของคณะ ตลอดปีงบประมาณ 2566

อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน

4.1 โครงการจดัการข้อร้องเรียน ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขในเวลา
ที่ก าหนด

100 คณะจดัให้มีช่องทางในการข้อร้องเรียนเร่ืองต่างๆของคณะ เพือ่จะได้
ด าเนินงานปรับปรุงแก้ไขการให้บริการเร่ืองต่างๆ

คณะจดัโครงการจดัการข้อ
ร้องเรียนของคณะโดยมี
ช่องทางต่างๆในการร้องเรียน 
เช่น เพจคณะ ไลน์ของคณะ 
เป็นต้น

1.เพจคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม
2. ไลน์คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ยุทธศาสตรท์ี ่4 ปฏิรปูกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ

3.2 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้าง
จติส านึกเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้กับ
บุคลากร



ตวัชีว้ัดความสาเร็จ ค่าเปา้หมาย อธิบายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลกัฐาน

1.1 กจิกรรมส่งเสริมการสร้างจิตส านกึด้าน
การต่อต้านการทุจริต

ร้อยละของนกัศึกษาที่เข้าร่วมกจิกรรมการ
ต่อต้านการทุจริต

80 คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม ก าหนดจัด
โครงการอบรมสร้างจิตส านกึด้านการ
ต่อต้านการทุจริต ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านยิม ตามหลักธรรมาภบิาลของนกัศึกษา 
ในเดือนกรกฎาคม 2566

อยูร่ะหว่างการด าเนนิงาน อยูร่ะหว่างการด าเนนิงาน

1.2 กจิกรรมส่งเสริมการสร้างจิตส านกึด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านยิม ตามหลัก
ธรรมาภบิาลของนกัเรียน/นกัศึกษา

ร้อยละของนกัเรียน/นกัศึกษาที่ได้รับการ
ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านยิม
ตามหลักธรรมาภบิาล

≥60 คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม ก าหนดจัด
โครงการอบรมสร้างจิตส านกึด้านการ
ต่อต้านการทุจริต ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านยิม ตามหลักธรรมาภบิาลของนกัศึกษา 
ในเดือนกรกฎาคม 2566

อยูร่ะหว่างการด าเนนิงาน อยูร่ะหว่างการด าเนนิงาน

1.3 กจิกรรมบ าเพ็ญประโยชนเ์พื่อสังคม 
และจิตสาธารณะ

1.3.1. ร้อยละของนกัเรียน/นกัศึกษาที่มี
ส่วนร่วมในการท ากจิกรรมสาธารณะเพื่อ
สังคม
1.3.2. ร้อยละของบคุลากรที่ท ากจิกรรม
สาธารณะเพื่อสังคม

≥80

75

คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม ก าหนดจัด
โครงการกจิกรรมบ าเพ็ญประโยชนเ์พื่อ
สังคม และจิตสาธารณะ  ในเดือน มนีาคม 
2566

อยูร่ะหว่างการด าเนนิงาน อยูร่ะหว่างการด าเนนิงาน

2.1 กจิกรรมเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ร้อยละของข้อมลูที่มกีารเผยแพร่อย่าง
ครบถ้วนตามแนวทางที่ก าหนด

100 จัดท าและเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของหนว่ยงาน ซ่ึงประกอบด้วย
ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ในการจัด
กจิกรรมต่างของคณะ

ร้อยละ 37.50 รายงานการเผยแพร่ข่าวผ่าน
เว็บไซต์ คณะ 
www.fit.ssru.ac.th 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารปอ้งกันและปราบปรามการทจุริต ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566

(เดอืน พฤศจกิายน 2565)

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม (รอบ 2 เดอืน)

ตวัชีว้ัด
ยทุธศาสตร์ที ่1 สร้างสงัคมทีไ่มท่นตอ่การทจุริต

ยทุธศาสตร์ที ่2 สกัดก้ันการทจุริตเชงินโยบาย



ตวัชีว้ัดความสาเร็จ ค่าเปา้หมาย อธิบายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลกัฐานตวัชีว้ัด
2.2 โครงการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในร้อยละของประเด็นความเส่ียงที่ได้รับการ

ควบคุมและลดระดับความเส่ียงเทียบกบั
ประเด็นความเส่ียงทั้งหมดที่ก าหนดขึน้ต่อปี

90 คณะด าเนนิการวิเคราะหแ์ละจัดท าแผน
บริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
ประจ าปงีบประมาณ 2566  และ
ด าเนนิงานควบคุมและจัดการความเส่ียง

อยูร่ะหว่างการด าเนนิงาน แผนบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 คณะ
เทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3.1 จัดอบรมเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ

ร้อยละของบคุลากรที่เกีย่วข้องที่เข้าอบรม
เกีย่วกบัระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ

100

คณะส่งบคุลากรที่เกีย่วข้องกบัการ
ด าเนนิงานเข้าร่วมอบรมเสริมความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกบัระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ
 ร่วมกบัมหาวิทยาลัย หรือหนว่ยงาน
ภายนอกที่จัดอบรม

อยูร่ะหว่างการด าเนนิงาน อยูร่ะหว่างการด าเนนิงาน

3.2.1) จ านวนคลิปที่แสดงความรู้ความ
เข้าใจและสร้างจิตส านกึเกีย่วกบัการ
ต่อต้านการทุจริต ≥1

คณะจัดท าคลิปในการสร้างจิตส านกึ
เกีย่วกบัการต่อต้านการทุจริต

อยูร่ะหว่างการด าเนนิงาน อยูร่ะหว่างการด าเนนิงาน

3.2.2) ระดับความพึงพอใจในการ
ใหบ้ริการของหนว่ยงาน

4.5

คณะจัดบริการone  stop service ใหก้บั
อาจารย์ นกัศึกษา  บคุลากรภายในและ
บคุลากรภายนอก จากนัน้ใหผู้้รับบริการ
ประเมนิความพึงพอใจในการใหบ้ริการของ
คณะ ตลอดปงีบประมาณ 2566

อยูร่ะหว่างการด าเนนิงาน อยูร่ะหว่างการด าเนนิงาน

4.1 โครงการจัดการข้อร้องเรียน ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแกไ้ขใน
เวลาที่ก าหนด

100 คณะจัดใหม้ชี่องทางในการข้อร้องเรียน
เร่ืองต่างๆของคณะ เพื่อจะได้ด าเนนิงาน
ปรับปรุงแกไ้ขการใหบ้ริการเร่ืองต่างๆ

ร้อยละ 100 1.เพจคณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม
2. ไลนค์ณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม

ยทุธศาสตร์ที ่3 พัฒนาระบบปอ้งกันการทจุริต

ยทุธศาสตร์ที ่4 ปฏริูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทจุริต

3.2 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและ
สร้างจิตส านกึเกีย่วกบัการต่อต้านการ
ทุจริตใหก้บับคุลากร



สสสสส

ตัวชี้วัดความสาเร็จ ค่าเป้าหมาย อธบิายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน

1.1 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างจติส านึกด้านการ
ต่อต้านการทุจริต

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
ต่อต้านการทุจริต

80 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ก าหนดจดัโครงการอบรมสร้างจติส านึก
ด้านการต่อต้านการทุจริต ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ตามหลักธรร
มาภิบาลของนักศึกษา ในเดือนกรกฎาคม 2566

อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน

1.2 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างจติส านึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ตามหลักธรร
มาภิบาลของนักเรียน/นักศึกษา

ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาที่ได้รับการ
ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมตาม
หลักธรรมาภิบาล

≥60 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ก าหนดจดัโครงการอบรมสร้างจติส านึก
ด้านการต่อต้านการทุจริต ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ตามหลักธรร
มาภิบาลของนักศึกษา ในเดือนกรกฎาคม 2566

อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน

1.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม และจติ
สาธารณะ

1.3.1. ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาที่มีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม
1.3.2. ร้อยละของบุคลากรที่ท ากิจกรรม
สาธารณะเพื่อสังคม

≥80

75

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ก าหนดจดัโครงการกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคม และจติสาธารณะ  ในเดือน มีนาคม 2566

อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน

2.1 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลัย

ร้อยละของข้อมูลที่มีการเผยแพร่อย่าง
ครบถ้วนตามแนวทางที่ก าหนด

100 จดัท าและเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน ซ่ึง
ประกอบด้วยภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในการจดักิจกรรมต่างของคณะ

ร้อยละ 100 รายงานการเผยแพร่ข่าวผ่าน
เวบ็ไซต์ คณะ www.fit.ssru.ac.th 

2.2 โครงการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ร้อยละของประเด็นความเส่ียงที่ได้รับการ
ควบคุมและลดระดับความเส่ียงเทียบกับ
ประเด็นความเส่ียงทั้งหมดที่ก าหนดขึ้นต่อปี

90 คณะด าเนินการวเิคราะห์และจดัท าแผนบริหารความเส่ียงและควบคุม
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2566  และด าเนินงานควบคุมและจดัการ
ความเส่ียง

อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน แผนบริหารความเส่ียงและควบคุม
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3.1 จดัอบรมเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ

ร้อยละของบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่เข้าอบรม
เกี่ยวกับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ

100

คณะส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานเข้าร่วมอบรมเสริมความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ ร่วมกับมหาวทิยาลัย 
หรือหน่วยงานภายนอกที่จดัอบรม

อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รอบ 3 เดือน)

ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย



สสสสส

3.2.1) จ านวนคลิปที่แสดงความรู้ความเข้าใจ
และสร้างจติส านึกเกี่ยวกับการต่อต้านการ
ทุจริต

≥1

คณะจดัท าคลิปในการสร้างจติส านึกเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน

3.2.2) ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ
ของหน่วยงาน

4.5

คณะจดับริการone  stop service ให้กับอาจารย์ นักศึกษา  บุคลากร
ภายในและบุคลากรภายนอก จากนั้นให้ผู้รับบริการประเมินความพึง
พอใจในการให้บริการของคณะ ตลอดปีงบประมาณ 2566  ในรอบ 3 
เดือน มีความพึงพอใจอยู่ 4.67

4.67 สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ One stop Service
  รอบ 3 เดือน

4.1 โครงการจดัการข้อร้องเรียน ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขใน
เวลาที่ก าหนด

100 คณะจดัให้มีช่องทางในการข้อร้องเรียนเร่ืองต่างๆของคณะ เพื่อจะได้
ด าเนินงานปรับปรุงแก้ไขการให้บริการเร่ืองต่างๆ

ร้อยละ 100 1.เพจคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. ไลน์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต

3.2 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้าง
จติส านึกเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้กับ
บุคลากร



สสสสส

ตัวชีว้ัดความสาเรจ็ ค่าเป้าหมาย อธบิายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน

1.1 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างจติส านึกด้านการ
ต่อต้านการทุจริต

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
ต่อต้านการทุจริต

80 คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม ก าหนดจดัโครงการอบรมสร้างจติส านึกด้านการ
ต่อต้านการทุจริต ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ตามหลักธรรมาภิบาลของ
นักศึกษา ในเดือนกรกฎาคม 2566

อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน

1.2 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างจติส านึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ตามหลักธรร
มาภิบาลของนักเรียน/นักศึกษา

ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมตามหลักธรรมาภิ
บาล

≥60 คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม ก าหนดจดัโครงการอบรมสร้างจติส านึกด้านการ
ต่อต้านการทุจริต ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ตามหลักธรรมาภิบาลของ
นักศึกษา ในเดือนกรกฎาคม 2566

อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน

1.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพือ่สังคม และจติ
สาธารณะ

1.3.1. ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาที่มีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรมสาธารณะเพือ่สังคม
1.3.2. ร้อยละของบุคลากรที่ท ากิจกรรม
สาธารณะเพือ่สังคม

≥80

75

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม ก าหนดจดัโครงการกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพือ่
สังคม และจติสาธารณะ  ในเดือน มีนาคม 2566

อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน

2.1 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลัย

ร้อยละของข้อมูลที่มีการเผยแพร่อยา่งครบถ้วน
ตามแนวทางที่ก าหนด

100 จดัท าและเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน ซ่ึงประกอบด้วย
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในการจดักิจกรรมต่างของคณะ

ร้อยละ 100 รายงานการเผยแพร่ข่าวผ่าน
เวบ็ไซต์ คณะ www.fit.ssru.ac.th 

2.2 โครงการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ร้อยละของประเด็นความเส่ียงที่ได้รับการควบคุม
และลดระดับความเส่ียงเทียบกับประเด็นความ
เส่ียงทั้งหมดที่ก าหนดขึ้นต่อปี

90 คณะด าเนินการวเิคราะห์และจดัท าแผนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 2566  และด าเนินงานควบคุมและจดัการความเส่ียง

อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน แผนบริหารความเส่ียงและควบคุม
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม

3.1 จดัอบรมเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ

ร้อยละของบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่เข้าอบรม
เกี่ยวกับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ

100

คณะส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานเข้าร่วมอบรมเสริมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ ร่วมกับมหาวทิยาลัย หรือหน่วยงาน
ภายนอกที่จดัอบรม

อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน

3.2.1) จ านวนคลิปที่แสดงความรู้ความเข้าใจ
และสร้างจติส านึกเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ≥1

คณะจดัท าคลิปในการสร้างจติส านึกเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน

ยุทธศาสตรท์ี ่3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รอบ 3 เดือน)

ตัวชีว้ัด
ยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจรติ

3.2 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้าง
จติส านึกเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้กับ
บุคลากร

ยุทธศาสตรท์ี ่2 สกัดก้ันการทุจรติเชิงนโยบาย



สสสสส

ตัวชีว้ัดความสาเรจ็ ค่าเป้าหมาย อธบิายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รอบ 3 เดือน)

ตัวชีว้ัด
3.2.2) ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของ
หน่วยงาน

4.5

คณะจดับริการone  stop service ให้กับอาจารย ์นักศึกษา  บุคลากรภายในและ
บุคลากรภายนอก จากนั้นให้ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ของคณะ ตลอดปีงบประมาณ 2566  ในรอบ 3 เดือน มีความพึงพอใจอยู ่4.67

4.69 สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ One stop Service 
 รอบ 4 เดือน

4.1 โครงการจดัการข้อร้องเรียน ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขในเวลา
ที่ก าหนด

100 คณะจดัให้มีช่องทางในการข้อร้องเรียนเร่ืองต่างๆของคณะ เพือ่จะได้ด าเนินงาน
ปรับปรุงแก้ไขการให้บริการเร่ืองต่างๆ

ร้อยละ 100 1.เพจคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม
2. ไลน์คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม

ยุทธศาสตรท์ี ่4 ปฏิรปูกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ

3.2 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้าง
จติส านึกเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้กับ
บุคลากร



ตัวชีว้ัดความสาเรจ็ ค่าเป้าหมาย อธบิายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน

1.1 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างจติส านึกด้านการ
ต่อต้านการทุจริต

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
ต่อต้านการทุจริต

80 คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม ก าหนดจดัโครงการอบรมสร้างจติส านึกด้าน ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ส าหรับบนักศึกษา ในวนัที่ 1-2 กุมภาพันธ ์2566  ณ วดั
ราชาธวิาส รูปแบบOnline  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม จ านวน 1,000 คน จาก
นักศึกษาทั้งส้ิน 1,241 คน คิดเป็นร้อยละ 80.58

80.58 ภาพการจดักิจกรรม

1.2 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างจติส านึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ตามหลักธรร
มาภิบาลของนักเรียน/นักศึกษา

ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมตามหลักธรรมาภิ
บาล

≥60 คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม ก าหนดจดัโครงการอบรมสร้างจติส านึกด้าน ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ส าหรับบนักศึกษา ในวนัที่ 1-2 กุมภาพันธ ์2566 ณ วดัราชาธิ
วาส รูปแบบOnline  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม จ านวน 1,000 คน จากนักศึกษา
ทั้งส้ิน 1,241 คน คิดเป็นร้อยละ 80.58

80.58 ภาพการจดักิจกรรม

1.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพือ่สังคม และจติ
สาธารณะ

1.3.1. ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาที่มีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรมสาธารณะเพือ่สังคม
1.3.2. ร้อยละของบุคลากรที่ท ากิจกรรม
สาธารณะเพือ่สังคม

≥80

75

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม ก าหนดจดัโครงการกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพือ่
สังคม และจติสาธารณะ  ในเดือน มีนาคม 2566 ณ จงัหวดัราชบุรี

อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน

2.1 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลัย

ร้อยละของข้อมูลที่มีการเผยแพร่อยา่งครบถ้วน
ตามแนวทางที่ก าหนด

100 จดัท าและเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน ซ่ึงประกอบด้วย
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในการจดักิจกรรมต่างของคณะ

ร้อยละ 100 รายงานการเผยแพร่ข่าวผ่าน
เวบ็ไซต์ คณะ www.fit.ssru.ac.th 

2.2 โครงการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ร้อยละของประเด็นความเส่ียงที่ได้รับการควบคุม
และลดระดับความเส่ียงเทียบกับประเด็นความ
เส่ียงทั้งหมดที่ก าหนดขึ้นต่อปี

90 คณะด าเนินการวเิคราะห์และจดัท าแผนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 2566  และด าเนินงานควบคุมและจดัการความเส่ียง

อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน แผนบริหารความเส่ียงและควบคุม
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม

3.1 จดัอบรมเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ

ร้อยละของบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่เข้าอบรม
เกี่ยวกับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ

100 คณะส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 
จ านวน 2 คน เข้าร่วมอบรมเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจดัซ้ือจดั
จา้งภาครัฐ ร่วมกับมหาวทิยาลัย

ร้อยละ 100 รายงานการอบรม

3.2.1) จ านวนคลิปที่แสดงความรู้ความเข้าใจ
และสร้างจติส านึกเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ≥1

คณะจดัท าคลิปในการสร้างจติส านึกเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน

ยุทธศาสตรท์ี ่3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รอบ 5 เดือน)

ตัวชีว้ัด
ยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจรติ

3.2 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้าง
จติส านึกเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้กับ
บุคลากร

ยุทธศาสตรท์ี ่2 สกัดก้ันการทุจรติเชิงนโยบาย



ตัวชีว้ัดความสาเรจ็ ค่าเป้าหมาย อธบิายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รอบ 5 เดือน)

ตัวชีว้ัด
3.2.2) ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของ
หน่วยงาน

4.5

คณะจดับริการone  stop service ให้กับอาจารย ์นักศึกษา  บุคลากรภายในและ
บุคลากรภายนอก จากนั้นให้ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ของคณะ ตลอดปีงบประมาณ 2566  ในรอบ 3 เดือน มีความพึงพอใจอยู ่4.69

4.69 สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ One stop Service 
 รอบ5 เดือน

4.1 โครงการจดัการข้อร้องเรียน ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขในเวลา
ที่ก าหนด

100 คณะจดัให้มีช่องทางในการข้อร้องเรียนเร่ืองต่างๆของคณะ เพือ่จะได้ด าเนินงาน
ปรับปรุงแก้ไขการให้บริการเร่ืองต่างๆ

ร้อยละ 100 1.เพจคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม
2. ไลน์คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม

ยุทธศาสตรท์ี ่4 ปฏิรปูกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ

3.2 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้าง
จติส านึกเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้กับ
บุคลากร



ตัวชีว้ัดความสาเรจ็ ค่าเป้าหมาย อธบิายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน

1.1 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างจติส านึกด้านการ
ต่อต้านการทุจริต

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
ต่อต้านการทุจริต

80 คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม ก าหนดจดัโครงการอบรมสร้างจติส านึกด้าน ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ส าหรับบนักศึกษา ในวนัที่ 1-2 กุมภาพันธ ์2566  ณ วดั
ราชาธวิาส รูปแบบOnline  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม จ านวน 1,000 คน จาก
นักศึกษาทั้งส้ิน 1,241 คน คิดเป็นร้อยละ 80.58

ร้อยละ 80.58 ภาพการจดักิจกรรม

1.2 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างจติส านึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ตามหลักธรร
มาภิบาลของนักเรียน/นักศึกษา

ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมตามหลักธรรมาภิ
บาล

≥60 คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม ก าหนดจดัโครงการอบรมสร้างจติส านึกด้าน ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ส าหรับบนักศึกษา ในวนัที่ 1-2 กุมภาพันธ ์2566 ณ วดัราชาธิ
วาส รูปแบบOnline  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม จ านวน 1,000 คน จากนักศึกษา
ทั้งส้ิน 1,241 คน คิดเป็นร้อยละ 80.58

 ร้อยละ  80.58 ภาพการจดักิจกรรม

1.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพือ่สังคม และจติ
สาธารณะ

1.3.1. ร้อยละของนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมสาธารณะเพือ่สังคม
1.3.2. ร้อยละของบุคลากรที่ท ากิจกรรม
สาธารณะเพือ่สังคม

≥80

75

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม ก าหนดจดัโครงการกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพือ่
สังคม และจติสาธารณะ  ในวนัที่ 1-3 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านกล้วย 
อ าเภอสวนผ้ึง จงัหวดัราชบุรี ซ่ึงมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 และ
บุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน ร้อยละ 100 ที่เข้าร่วมกิจกรรม

นักศึกษาร้อยละ 100

บุคลากร ร้อยละ 100

ภาพการจดักิจกรรม

2.1 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลัย

ร้อยละของข้อมูลที่มีการเผยแพร่อยา่งครบถ้วน
ตามแนวทางที่ก าหนด

100 จดัท าและเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน ซ่ึงประกอบด้วย
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในการจดักิจกรรมต่างของคณะ

ร้อยละ 100 รายงานการเผยแพร่ข่าวผ่าน
เวบ็ไซต์ คณะ www.fit.ssru.ac.th 

2.2 โครงการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ร้อยละของประเด็นความเส่ียงที่ได้รับการควบคุม
และลดระดับความเส่ียงเทียบกับประเด็นความ
เส่ียงทั้งหมดที่ก าหนดขึ้นต่อปี

90 คณะด าเนินการวเิคราะห์และจดัท าแผนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 2566  และด าเนินงานควบคุมและจดัการความเส่ียง  
จ านวน 2 ด้าน ลดลง

ร้อยละ 100 1.แผนบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 คณะ
เทคโนโลยอีุตสาหกรรม
 2. รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเส่ียงฯ รอบ 6 
เดือน

3.1 จดัอบรมเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ

ร้อยละของบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่เข้าอบรม
เกี่ยวกับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ

100 คณะส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 
จ านวน 2 คน เข้าร่วมอบรมเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจดัซ้ือจดั
จา้งภาครัฐ ร่วมกับมหาวทิยาลัย

ร้อยละ 100 รายงานการอบรม
ยุทธศาสตรท์ี ่3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รอบ 6 เดือน)

ตัวชีว้ัด
ยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจรติ

ยุทธศาสตรท์ี ่2 สกัดก้ันการทุจรติเชิงนโยบาย



ตัวชีว้ัดความสาเรจ็ ค่าเป้าหมาย อธบิายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รอบ 6 เดือน)

ตัวชีว้ัด
3.2.1) จ านวนคลิปที่แสดงความรู้ความเข้าใจ
และสร้างจติส านึกเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ≥1

คณะจดัท าคลิปในการสร้างจติส านึกเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน

3.2.2) ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของ
หน่วยงาน

4.5

คณะจดับริการone  stop service ให้กับอาจารย ์นักศึกษา  บุคลากรภายในและ
บุคลากรภายนอก จากนั้นให้ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ของคณะ ตลอดปีงบประมาณ 2566  ในรอบ 3 เดือน มีความพึงพอใจอยู ่4.69

4.69 สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ One stop Service 
 รอบ5 เดือน

4.1 โครงการจดัการข้อร้องเรียน ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขในเวลา
ที่ก าหนด

100 คณะจดัให้มีช่องทางในการข้อร้องเรียนเร่ืองต่างๆของคณะ เพือ่จะได้ด าเนินงาน
ปรับปรุงแก้ไขการให้บริการเร่ืองต่างๆ

ร้อยละ 100 1.เพจคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม
2. ไลน์คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม

ยุทธศาสตรท์ี ่4 ปฏิรปูกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ

3.2 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้าง
จติส านึกเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้กับ
บุคลากร



ภาพการจัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับนักศึกษา 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร  และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม น าโดย 
อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราวดี รุ่งอินทร์  กันกา หัวหน้า
สาขาวิชา พร้อมด้วยอาจารย์ในสาขา และนักศึกษา ได้ออกค่ายอาสา ภายใต้โครงการ “สานสัมพันธ์น้องพ่ี
สร้างกิจกรรมอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชนครั้งที่ 6” ในวันที่ 1-3 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านกล้วย อ าเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุรี 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 

 



 

 


