
 

 

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 



รายงานผลการดำเนินการปอ้งกันการทุจรติ มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ - ๒  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย ประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๕ 
งบประมาณทีใ่ช้

ดำเนนิงาน 
ผลการดำเนนิการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
๑. โครงการพัฒนาสมรรถนะการให้บริการและ
ระบบบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี 

ผลการประเมินความสำเร็จด้าน
การบริหารจัดการบุคลากรด้วย
หลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละ ๘๐ ยังไม่ได้เบิกจ่าย อยู่ในระหว่างดำเนินการ 

๒. โครงการบริหารจ ัดการเพื ่อข ับเคลื ่อนการ
ดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ITA) 

-  ก ิจกรรมแนวทางการสร ้างความเข ้าใจใน
หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ๒๕๖๕ 

ระดับผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการบริหารงาน
ภาครัฐ 

ระดับ สูงมาก ๑๘,๖๐๐ ก ิจกรรมท ี ่ดำ เน ินการแล ้ว เสร ็จบรรล ุตาม
วัตถุประสงค์คงเหลือกิจกรรมที่อยู ่ระหว่างการ
ดำเนินการ ๔ กิจกรรม 

 

๓. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ 

ผลการประเมินความสำเร็จด้าน
การบริหารจัดการบุคลากรด้วย
หลักธรรมาภิบาล 

๘๐ ยังไม่ได้เบิกจ่าย อยู่ในระหว่างดำเนินการ 

 



โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย ประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๕ งบประมาณ ผลการดำเนนิการ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

๔. โครงการบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ผลการประเมินความสำเร็จด้าน
การบริหารจัดการบุคลากรด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล 

ร้อยละ ๗๕ ๔๙,๐๐๐ บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๕. โครงการพัฒนาสมรรถนะการให้บริการและ
ระบบบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี 

ผลการประเมินความสำเร็จด้าน
การบริหารจัดการบุคลากรด้วย
หลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละ ๗๕ ยังไม่ได้เบิกจ่าย อยู่ในระหว่างดำเนินการ 

๖. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
ภาครัฐ 

ผลการประเมินความสำเร็จด้าน
การบริหารจัดการบุคลากรด้วย
หลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละ ๗๕ ยังไม่ได้เบิกจ่าย อยู่ในระหว่างดำเนินการ 

๗. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ 

ร้อยละของหน่วยงานด้านบริการที่
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจระดับ ๔ 

ระดับ ๔ ขึ้นไป ๘๒,๓๕๐ ผู ้ เข ้าร่วมโครงการได้ร ับความรู ้  โดยจะนำไป
พัฒนาการบริการให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การปราบปรามการทุจริต 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย ประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๕ งบประมาณ ผลการดำเนนิการ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

๑. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนได้รับ
การพัฒนาในสายวิชาชีพและความ
เช ี ่ยวชาญในการปฏิบ ัต ิงานและ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

ร้อยละ ๘๕ ยังไม่ได้เบิกจ่าย อยู่ในระหว่างดำเนินการ 

๒. โครงการจัดหาและบำรุงโครงสร้างพื ้นฐาน          
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ 

ระด ับความสำเร ็ จของระบบ
สารสนเทศหรือนวัตกรรมในการ
บริหารจัดการสารสนเทศร่วมกันใน
เครือข่าย (ครบทั ้ง 4 พันธกิจ) ที่
รองรับการเป็น SMART University 

ระดับ ๕ ยังไม่ได้เบิกจ่าย อยู่ในระหว่างดำเนินการ 

๓. โครงการนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการขยะ
และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและท้องถิ่น 

ผลสำรวจความคิดเห็น ความพึง
พ อ ใ จ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น  แ ล ะ
ผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ ๗๐ ยังไม่ได้เบิกจ่าย อยู่ในระหว่างดำเนินการ 

๔. โครงการพัฒนาระบบการสื ่อสารสู ่การเป็น 
Smart University 

ระด ับความสำเร ็ จของระบบ
สารสนเทศหรือนวัตกรรมในการ
บริหารจัดการสารสนเทศร่วมกันใน
เครือข่าย (ครบทั ้ง 4 พันธกิจ) ที่
รองรับการเป็น SMART University 

ระดับ ๕ ยังไม่ได้เบิกจ่าย อยู่ในระหว่างดำเนินการ 

 



 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย ประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๕ งบประมาณ ผลการดำเนนิการ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

๕. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนได้รับ
การพัฒนาในสายวิชาชีพและความ
เช ี ่ยวชาญในการปฏิบ ัต ิงานและ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

ร้อยละ ๘๕ ยังไม่ได้เบิกจ่าย อยู่ในระหว่างดำเนินการ 

๖. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนได้รับ
การพัฒนาในสายวิชาชีพและความ
เช ี ่ยวชาญในการปฏิบ ัต ิงานและ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

ร้อยละ ๘๕ ยังไม่ได้เบิกจ่าย อยู่ในระหว่างดำเนินการ 

๗. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื ่อพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่น 

ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนได้รับ
การพัฒนาในสายวิชาชีพและความ
เช ี ่ยวชาญในการปฏิบ ัต ิงานและ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

ร้อยละ๙๐ ๕๖๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ 
ในเนื้อหากิจกรรมหรือหัวข้อที่จัดโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

๘. โครงการสร้างค่านิยมองค์กร “MORALITY” 
มอบโล่สร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากร 

ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนได้รับ
การพัฒนาในสายวิชาชีพและความ
เช ี ่ยวชาญในการปฏิบ ัต ิงานและ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

ร้อยละ๙๐ ๒๔,๐๐๐ บรรลุตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของ
โครงการครอบคลุมทั ้งผลผลิต (Output) 
และผลลัพธ์ (Outcome) 

 
 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 

รายงานสรุปผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 
 



 

 

 

 
 
 

โครงการบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนิน 
งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  
  

 
 
 
 

 
 

 
จัดทำโดย งานประกันคุณภาพการศึกษา 

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี 





























 

สรุปผลการประเมินโครงการบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนนิงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “กิจกรรมแนวทางการสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” 
วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ณ ห้องประชมุชั้น ๑๓ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ และออนไลน์ผา่นระบบ ZOOM Cloud Meeting 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินการจัดโครงการบริหาร
จัดการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
“กิจกรรมแนวทางการสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น  

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ประเมินโครงการผ่านแบบประเมินออนไลน์ Google Form แบ่งออกเป็น ๓ ตอน             
คือ ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดการโครงการ และตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีผล           
การประเมินโครงการฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 
ตอนที่ ๑ ข้อมลูทั่วไป 
ตาราง ๑ จำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
๑. เพศ  
      ๑.๑ ชาย    

  
๒๘ ๓๗.๓๓ 

      ๑.๒ หญิง  ๔๗ ๖๒.๖๗ 
๒. สถานภาพ 
      ๒.๑ ผู้บรหิาร 

  
๒๒ ๒๙.๓๓ 

      ๒.๒ คณาจารย์  ๑๐ ๑๓.๓๓ 
      ๒.๓ บุคลากรสายสนับสนุน ๔๓ ๕๗.๓๓ 
๓. สังกัด/ หน่วยงาน 
      ๓.๑ คณะครุศาสตร ์ ๑๐ ๑๓.๓๓ 
      ๓.๒ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ๕ ๖.๖๗ 
      ๓.๓ คณะวิทยาการจัดการ ๙ ๑๒.๐๐ 
      ๓.๔ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๑๑ ๑๔.๖๗ 
      ๓.๕ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๖ ๘.๐๐ 
      ๓.๖ วิทยาลัยการดนตร ี ๘ ๑๐.๖๗ 
      ๓.๗ บัณฑิตวิทยาลัย ๔ ๕.๓๓ 
      ๓.๘ สำนัก/ สถาบัน/ ศนูย์/ โรงเรียนสาธิต ๒๒ ๒๙.๓๓ 

รวม ๗๕ ๑๐๐.๐๐ 
 



     

จากตาราง ๑ พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน ๗๕ คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๔๗ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๖๗ และเพศชาย จำนวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๓๓ สถานภาพ เป็นบุคลากรสายสนับสนุน 
จำนวน ๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๓๓ รองลงมาเป็นผู้บริหาร จำนวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๓๓ และคณาจารย์ 
จำนวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓ สังกัด/ หน่วยงานของผู้ตอบแบบประเมิน ส่วนใหญ่สังกัดสำนัก/ สถาบัน/ 
ศูนย์/ โรงเรียนสาธิต จำนวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๓๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑๑ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๔.๖๗ คณะครุศาสตร์ จำนวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓ คณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๙ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๒.๐๐ วิทยาลัยการดนตรี จำนวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖๗ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐ คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๗ และบัณฑิต
วิทยาลัย จำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๓ ตามลำดับ  
 
ตอนที่ ๒   ความพึงพอใจของผู้ประเมนิตอ่โครงการฯ 
ตาราง ๒ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ประเมินต่อโครงการฯ 

   

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
การ

ประเมนิ 
๑) ด้านความรูค้วามเข้าใจ 
    ๑.๑ ก่อนการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม  
          และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ     
          พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒.๗๙ ๐.๘๒ ปานกลาง 

    ๑.๒ หลังการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม  
          และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ     
          พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๓.๙๗ ๐.๖๙ มาก 

    ๑.๓ มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ              
         ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ    
         พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
๓.๙๗ 

 
๐.๘๐ 

มาก 

    ๑.๔ มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินแบบวัดการเปิดเผย  
          ข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตามตัวชี้วัดที่ท่านรับผิดชอบ 

๓.๘๙ ๐.๗๒ มาก 

    ๑.๕ มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินแบบวัดการรับรู้ของ             
          ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

๓.๙๖ ๐.๗๗ มาก 

    ๑.๖ มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินแบบวัดการรับรู้ของ 
          ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

๓.๙๔ ๐.๗๘ มาก 

    ๑.๖ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ใน 
          การปฏบิัติงานของท่านเพยีงใด 

๔.๐๙ ๐.๖๔ มาก 

รวม ๓.๘๔ ๐.๘๖ มาก 



     

    
   จากตาราง ๒ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา         

กิจกรรมการอบรม : แนวทางการสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน                 
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = ๔.๐๘)  

   ก่อนการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน
ของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อยู่ในระดับน้อย (X = ๒.๗๙) และหลังการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
อยู่ในระดับมาก (X =๓.๙๗)  

จำแนกรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารจัดการโครงการ มีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก                   
(X =๔.๔๑) และด้านความรู้ความเข้าใจ (X =๓.๘๔)  

   เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า วิทยากรถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์           
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                    
มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =๔.๕๑) รองลงมา คือ รูปแบบการจัดอบรมออนไลน์  ( X =๔.๔๗)                  
และการประสานงานและการอำนวยความสะดวก ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙        
(COVID ๑๙) (X =๔.๓๙) ตามลำดับ 

 
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการฯ 

- 
 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
การ

ประเมนิ 
๒) ด้านการบรหิารจัดการโครงการ 
    ๒.๑ วิทยากรถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
          หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน                       
          ของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๔.๕๑ ๐.๖๐ มาก 

    ๒.๒ รูปแบบการจัดอบรมออนไลน์ ๔.๔๗ ๐.๖๐ มาก 
    ๒.๓ ระยะเวลาจัดอบรม ๔.๑๑ ๑.๑๐ มาก 
    ๒.๔ สื่อและเอกสารประกอบการอบรม ๔.๓๑ ๐.๗๖ มาก 
    ๒.๕ การประสานงานและการอำนวยความสะดวก ตามมาตรการป้องกัน 
          การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) 

๔.๓๙ ๐.๖๖ มาก 

รวม ๔.๔๑ ๐.๗๗ มาก 
สรุปผลรวม ๔.๐๘ ๐.๘๗ มาก 



 

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
ในมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “กิจกรรมแนวทางการสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” 
วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๓ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์  

และออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting 

 

 
 
 



วันที� 16-19 ธันวาคม 2564
 9.00 - 16.30 น. 
ณ คณะครุศาสตร์
และ ระบบออนไลน์ 

 

โครงการบริหารจัดการเพื�อการขับเคลื�อน 
การดําเนินงานป�องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 
เจ้าพระยา



โครงการบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานป7องกันและปราบปราม 

การทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏบEานสมเด็จเจEาพระยา 

วันที่  ๑๖-๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
.......................................................................... 

รายงานการประเมินผลโครงการกิจกรรม ๑ 

รูปภาพกิจกรรม ๒ 

สัมฤทธิผลท่ีไดAรับจากการดำเนินโครงการ ๓ 

สรุปรายงานกิจกรรม ๗ 

สรุปแบบประเมินกิจกรรมวันท่ี ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๑๓ 

สรุปแบบประเมินกิจกรรมวันท่ี ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๑๕ 

บันทึกขAอความขออนุมัติโครงการ ๑๗ 

     

 



  

 

รายงานการประเมินผลโครงการกิจกรรม  

ชื่อโครงการ บริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานป7องกันและปราบปรามการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บDานสมเด็จเจDาพระยา 

หน7วยงานที่จัด คณะครุศาสตรI 

ผู>รับผิดชอบโครงการ  รองคณบดีฝLายบริหารและการจัดการองคIกร 

ระยะเวลาดำเนินงาน (ระบุวัน เดือน ปN ) 16-19 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

สถานที่ปฏิบัติงาน (ระบุชื่อสถานที่โดยละเอียด) ณ อาคาร 30 ชั้น 1 และระบบออนไลนIผ`านโปรแกรม Zoom Meeting  

กิจกรรมที่ปฏิบัติ  1. กิจกรรมแนวทางการสรDางมาตรฐานความโปร`งใสเพื่อป7องกันและปราบปรามการทุจริตตาม 

       แนวทางสำนักงานป7องกันและปราบปรามทุจริต 

   2. การสรDางสรรคIสื่อเพื่อต`อตDานการทุจริต 

จำนวนผู>เข>าร7วมโครงการ 

ผู>เข>าร7วม เปFาหมาย  (คน) เข>าร7วมจริง (คน) หมายเหต ุ

นักศึกษา 80 80  

อาจารยI 20 20  

เจDาหนDาที ่ 10 10  

บุคคลในชุมชน/นักเรียน/อื่นๆ (ระบุ)..............    

รวม 110 110  

 

 

 

FACULTY  OF  EDUCATION  BanSomdejchaopraya   Rajabhat   University 

 คณะครุศาสตร*  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ8านสมเด็จเจ8าพระยา 
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รูปภาพกิจกรรม/โครงการ 

                                    

                                   
 

2



 

 สัมฤทธิผลที่ได.รับจากการดำเนินโครงการ 

วัตถุประสงค@ มาก พอใช. น.อย ไมGสัมฤทธิผล 

1.เพื่อสร+างความรู+ ความเข+าใจเกี่ยวกับการป;องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

P    

2.เพื่อให+อาจารยF บุคลกร และนักศึกษา ตระหนักถึง

ความสำคัญของการป;องกันการทุจริต การสร+างจิตสำนึกคMานิยม 

และคุณธรรมมความซื่อสัตยFสุจริต 

 

P 

   

3.เพื่อยกระดับมารตรการป;องกันการทุจริต ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ+านสมเด็จเจ+าพระยาให+เปWนไปตามยุทธศาสตรFชาติวMา

ด+วยการป;องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 

2560-2565) 

P    

 

การประเมินผลตามดัชนีตัวชี้วัด 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมแนวทางการสร.างมาตรฐานความโปรGงใสเพื่อปMองกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทาง
สำนักงานปMองกันและปราบปรามทุจริต 

ตัวชี้วัด แผน ผล หมายเหต ุ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

- จำนวนผู+เข+ารMวมโครงการ ไมMน+อยกวMา ร+อยละ 90 

 

120 

 

110 

 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

- ผู+เข+ารMวมโครงการได+รับความรู+ ความเข+าใจ ในเนื้อหากิจกรรมหรือหัวข+อที่จัด

โครงการไมMน+อยกวMา ร+อยละ 90 

90 98  

- ผู+เข+ารMวมโครงการมีความพึงพอใจตMอการจัดโครงการ ไมMน+อยกวMา ร+อยละ 90 90 96  

- ผู+เข+ารMวมโครงการ คาดวMาจะสามารถนำความรู+ที่ได+รับไปใช+ประโยชนFได+ ไมM

น+อยกวMา ร+อยละ 90 
90 98  

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

- สามารถจัดกิจกรรมตามที่กำหนดในโครงการได+เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่

กำหนดไมMน+อยกวMา ร+อยละ 90 

90 100  

ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค@ของโครงการ 

- ผู+เข+ารMวมโครงการได+รับความรู+ ความเข+าใจไมMน+อยกวMา ร+อยละ 90 

90 97  
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กิจกรรมที่ 2 การสร.างสรรค@สื่อเพื่อตGอต.านการทุจริต 

ตัวชี้วัด แผน ผล หมายเหต ุ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

- มีการสร+างสรรคFสื่อเพื่อตMอต+านการทุจริต ร+อยละ 100 

 

100 

 

100 

 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

- บุคลากรภายใน/บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย ได+รับความรู+ความเข+าใจ 

เกี่ยวกับสื่อเพื่อตMอต+านการทุจริต ร+อยละ 90 

 

90 

100  

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

- สามารถจัดกิจกรรมตามที่กำหนดในโครงการได+เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่

กำหนดไมMน+อยกวMา ร+อยละ 100 

100 100  

ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค@ของโครงการ 

- มีการสร+างสรรคFสื่อเพื่อตMอต+านการทุจริต ร+อยละ 100 

100 

 

100  

 

งบประมาณของโครงการ 

แหลGงงบประมาณ แผนที่ตั้งไว. (บาท) คGาใช.จGายจริง (บาท) หมายเหต ุ

1. งบประมาณที่ได+รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 49,000 49,000  

2. งบประมาณจากแหลMงอื่น (ระบุแหลMง) 

.......................................................................................... 

*ให+รวมมูลคMาของสิ่งของที่ได+รับบริจาค* 

   

รวม 49,000 49,000  

 

กรณีที่คGาใช.จGายจริงไมGตรงกับแผนที่วางไว. เนื่องจาก 
.......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... 
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ปYญหา  อุปสรรคและแนวทางแก.ไขในการดำเนินโครงการ 

ปYญหา อุปสรรค แนวทางแก.ไข หมายเหต ุ

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

ข.อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู.รับผิดชอบโครงการ 

.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... 
ความคิดเห็นของประธานสาขาตGอโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการ 

.......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 

 

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

         (...................................................................) 

                   รับผิดชอบโครงการ 

 

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

         (...................................................................) 

                         ผู+บังคับบัญชา 

 

ระบบตรวจสอบ  (ทำเครื่องหมายP ) 

ความสอดคล.องกับเปMาหมายของมหาวิทยาลัย (ทำเครื่องหมายP ) 

(......)    พัฒนาอัตลักษณFที่โดดเดMนบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่นำไปสูMความเปWนเลิศ 

(......)    ด+านการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได+มาตรฐานสากล 

(......)    ด+านการวิจัย 

(......) ด+านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(......) ด+านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

ความสอดคล.องกับเปMาหมาย-นโยบายของคณะครุศาสตร@ (ทำเครื่องหมายP ) 

(......)  ผลิตบัณฑิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะและมีงานทำโดยบูรณาการความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาตMางๆ 

           (ตามนโยบายด+านวิชาการ) 
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(......) ให+ความรMวมมือเชิงบูรณาการในการผลิตบัณฑิตครูสายวิทยาศาสตรF คณิตศาสตรF มนุษยศาสตรF สังคมศาสตรF และดนตรี 

           (ตามนโยบายด+านวิจัย) 

(......) พัฒนาองคFความรู+เพื่อสร+างนวัตกรรมบนพื้นฐานของกระบวนการวิจัย (ตามนโยบายด+านวิจัย)   

(......) บริการวิชาการด+านการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน (ตามนโยบายด+านวิชาการ) 

(......) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ เพื่อสร+างความแข็งแกรMงวิชาชีพคร ู

           (ตามนโยบายด+านบริหารและการจัดการ) 

(......) อนุรักษF สMงเสริมและเผยแพรMศิลปวัฒนธรรมและภูมิปmญญาเพื่อประกอบวิชาชีพครูและให+บัณฑิตปรับตัวทันตMอการเปลี่ยนแปลง 

 (ตามนโยบายด+านกิจกรรมนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม)  

(......) บริหารจัดการด+วยหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  (ตามนโยบายด+านบริหารและการจัดการ) 

 

...........สอดคล&องกับ KPI 

……… ความถูกต+องโดยภาพรวมของโครงการ 

.......... ได+ตรวจสอบความคMาใช+จMายเปWนไปตามแผนการดำเนินงานโครงการประจำปoงบประมาณ........................................        

 

 

 

                   (  ผู+ชMวยศาสตราจารยF ดร.ศศิกัญชณา เย็นเอง  ) 

รองคณบดีฝqายแผนและประกันคุณภาพ 

 

 

 

                       (ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก) 

            คณบดคีณะครุศาสตรF 
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ÿøčðñúēÙøÜÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøđóČęĂÖćø×ĆïđÙúČęĂîÖćøéĞćđîĉîÜćîðŜĂÜÖĆîĒúąðøćïðøćöÖćøìčÝøĉêĔî
öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ćǰ 

ÖĉÝÖøøöǰ: ĒîüìćÜÖćøÿøšćÜöćêøåćîÙüćöēðøŠÜĔÿđóČęĂðŜĂÜÖĆîĒúąðøćïðøćöÖćøìčÝøĉêêćöĒîüìćÜ
ÿĞćîĆÖÜćîðŜĂÜÖĆîĒúąðøćïðøćöìčÝøĉê 

üĆîìĊęǰ16-17 íĆîüćÙöǰó�ý�2564 
------------------------------------------------------------ 

 
 ÙèąÙøčýćÿêøŤ ǰ ĕéš øĆ ïĂîčöĆêĉ ĔĀš ÝĆ é
ēÙøÜÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøđóČęĂÖćø×ĆïđÙúČęĂîÖćø
éĞćđîĉîÜćîðŜĂÜÖĆîĒúąðøćïðøćöÖćøìčÝøĉêĔî
öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ćǰ
ÖĉÝÖøøöǰ: ĒîüìćÜÖćøÿøšćÜöćêøåćîÙüćö
ēðøŠÜĔÿđóČęĂðŜĂÜÖĆîĒúąðøćïðøćöÖćøìčÝøĉê
êćöĒîüìćÜÿĞćîĆÖÜćîðŜĂÜÖĆîĒúąðøćïðøćö
ìčÝøĉêǰÿĞćĀøĆïðøąíćîÿć×ćüĉßćĒúąïčÙúćÖø
ÙèąÙøčýćÿêøŤǰđöČęĂüĆîìĊę 16-17 íĆîüćÙöǰ2564  
øąĀüŠćÜđüúćǰ�����-�����ǰî�ǰèǰĀšĂÜðøąßčöǰ17 óùþõćÙöǰ2485 ĒúąñŠćîøąïïǰZoom Cloud Meeting  

ÙèïéĊÙèąÙøčýćÿêøŤǰ	ĂćÝćø÷Ťǰéø�đóĘâóøǰìĂÜÙĞćÿčÖ
ǰđðŨîðøąíćîÖćøðøąßčöóøšĂööĂïîē÷ïć÷Ēúą
ĒîüìćÜĔîÖćøÿøšćÜöćêøåćîÙüćöēðøŠÜĔÿǰõć÷ĔîÙèąÙøčýćÿêøŤǰēé÷ĔßšĀúĆÖíøøöćõĉïćúǰĀúĆÖíøøöǰÙČĂǰÙüćöëĎÖêšĂÜ
éĊÜćöǰĂõĉïćúǰÙČĂǰÖćøðÖÙøĂÜǰíøøöćõĉïćúǰÙČĂǰÖćøðÖÙøĂÜìĊę÷ċéëČĂÙüćöëĎÖêšĂÜǰđîšîðøąđéĘîĀúĆÖÿĞćÙĆâǰĕéšĒÖŠǰ
ĀúĆÖÙčèíøøöĒúąÝøĉ÷íøøöǰóùêĉÖøøöĒúąÖćøðäĉïĆêĉÜćîǰÖćøìĞćÜćîøŠüöÖĆîǰĒúąÖćøđĂČĚĂđôŚŪĂđñČęĂĒñŠǰēé÷ĔĀšĒêŠúą
ĀúĆÖÿĎêøïĎøèćÖćøĀúĆÖÿĎêøêšćîìčÝøĉêÖĆïÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîǰó÷ć÷ćöñúĆÖéĆîĔĀšúÜĕðÿĎŠÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćø
ÿĂîìĊęÿćöćøëðäĉïĆêĉĕéšǰĒúąĔîđøČęĂÜ×ĂÜêĆüĀúĆÖÿĎêøêćöÖøĂïöćêøåćîÙčèüčçĉǰđøČęĂÜ×ĂÜǰLearningǰoutcome 
ĀøČĂñúúĆóíŤÖćøđøĊ÷îøĎš×ĂÜñĎšđøĊ÷îìĊęðøćÖäĔîǰöÙĂ�ǰ2 ÝąöĊêĆüÖøĂïöćêøåćîÙčèüčçĉøąéĆïĂčéöýċÖþćĒĀŠÜßćêĉìĊęüŠć
éšü÷đøČęĂÜ×ĂÜÙčèíøøöǰēé÷öĊøć÷úąđĂĊ÷éđðŨîðøąđéĘîêŠćÜėǰđßŠîǰÙüćöàČęĂÿĆê÷ŤǰĀøČĂĒêŠúąĀúĆÖÿĎêøÿćöćøë
ĂĂÖĒïïđøČęĂÜ×ĂÜÖćøÖĞćĀîéóùêĉÖøøöÖćøđøĊ÷îøĎšđóČęĂÝąìĞćĔĀšđéĘÖÿŠüîĔĀâŠĔîĀúĆÖÿĎêøđÖĉéñúúĆóíŤÖćøđøĊ÷îøĎš đðŨî
Ă÷ŠćÜĕøïšćÜǰđóČęĂĔĀšòść÷üĉßćÖćøîĞćĕðÿĎŠÖćøïĎøèćÖćøđøČęĂÜ×ĂÜÖćøêšćîìčÝøĉêǰÖćøÿŠÜđÿøĉöÙčèíøøöÝøĉ÷íøøöêŠĂĕð
ĔîĂîćÙê  
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ìĆĚÜîĊĚĕéšøĆïìøćï×šĂöĎúÝćÖðøąíćîÿć×ćìĊęĕéšïøĉĀćøÜćîēé÷ĔßšĀúĆÖíøøöćõĉïćúǰĂćìĉǰÿć×ć üĉßć

üĉì÷ćýćÿêøŤìĆęüĕðǰ	ĂćÝćø÷Ťǰéø�ĂĆÜìĉîĊǰÖĉêêĉøüĊēßêĉ
ǰĕéšÖúŠćüëċÜĒîüÙĉéĔîÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøēé÷îĞćĀúĆÖíøøöćõĉïćúǰǰ
đÖĊę÷üÖĆïÖćøöĊÿŠüîøŠüö×ĂÜĂćÝćø÷ŤĔîÿć×ćüĉßćǰēé÷đøĉęöÝćÖÖćøÝĆéêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøǰÖćøÝĆéðøąßčöóĎéÙč÷đóČęĂÿøšćÜ
Ùüćöđ×šćĔÝĒúąĔĀšĂćÝćø÷ŤìčÖÙîĕéšöĊÿŠüîøŠüöǰēé÷ĒïŠÜÜćîĂĂÖđðŨîòść÷êŠćÜǰėǰêćöÙüćöÿćöćøëǰÖćøÝĆéÿøø
ÜïðøąöćèđóČęĂóĆçîćîĆÖýċÖþćǰēé÷ĒêŠúąēÙøÜÖćøÝąĒïŠÜĔĀšĒêŠúąòść÷Ă÷ŠćÜúąđìŠćǰėǰÖĆîǰĒúšüĔĀšĂćÝćø÷ŤìčÖìŠćî
ĕéšöĊÿŠüîøŠüöĔîÖćøïøĉĀćøǰĒúąöĊÖćøîĞćđÿîĂēÙøÜÖćøĔîìĊęðøąßčößĊĚĒÝÜÖĉÝÖøøöǰüĆêëčðøąÿÜÙŤĔîÖćøóĆçîćĒúą
ÖćøĂĂÖĒïïÖĉÝÖøøöĔîøĎðĒïïêŠćÜǰėǰĔĀšĂćÝćø÷ŤìčÖÙîøĆïìøćï×šĂöĎúøŠüöÖĆî  

ðøąíćîÖúčŠöüĉßćßĊóÙøĎǰ	ñĎšßŠü÷ýćÿêøćÝćø÷Ťǰéø�óĆßøĊõøèŤǰïćÜđ×Ċ÷ü
ǰĕéš ĔĀšĒîüÙĉéđøČęĂÜ×ĂÜÙüćöđÿöĂ
õćÙÖĆïÞĆîìćöêĉüŠćǰöĊÙüćöÿĞćÙĆâöćÖêŠĂđîČęĂÜÝćÖđøČęĂÜÖćøöĊÿŠüîøŠüöǰđóøćąđöČęĂĕĀøŠÖĘêćöìĊęöĊÖćøöĊÿŠüîøŠüöǰÝą
đÖĉéÿĉęÜĀîċęÜǰîĆęîÖĘÙČĂÞĆîìćöêĉǰĂąĕøÖĘêćöìĊęđðŨîöêĉøŠüöÖĆîĒúąìčÖÙî÷ĂöøĆïǰĕöŠüŠćđøćÝąđĀĘîéšü÷ĀøČĂĕöŠđĀĘîéšü÷ÖĘ
êćöǰÂ¨³ĔîđøČęĂÜ×ĂÜÖćøïøĉĀćøÜćîĔîÿć×ćüĉßćĀøČĂüŠćĔîßĆĚîđøĊ÷îÝąđðŨîïøø÷ćÖćýìĊęÿŠÜñúëċÜÙüćöóċÜóĂĔÝǰĕéšìĆĚÜ

ÿć×ćüĉßćĒúąĔîĀšĂÜđøĊ÷îǰÙČĂÖćøĕöŠđúČĂÖðäĉïĆêĉǰĔĀšđÖĊ÷øêĉìčÖÙîǰđóøćąüŠćöîčþ÷ŤöĊđÖĊ÷øêĉđÿöĂÖĆîǰÖćøĔĀšđÖĊ÷øêĉ
ÖĆîÝąìĞćĔĀšđøćÿćöćøëĂ÷ĎŠøŠüöÖĆîĂ÷ŠćÜöĊÙüćöÿč×ǰđðŨîÿĉęÜìĊęêŠĂđîČęĂÜÝćÖÖćøöĊÿŠüîøŠüöǰđöČęĂđøćĔĀšìčÖÙîöĊÿŠüîøŠüöǰöĊ
ÿĉìíĉĝĔîÖćøìĊęÝąĂĂÖÿĉìíĉĝǰĂĂÖđÿĊ÷ÜǰĀøČĂüŠćøĎšÝĆÖÿĉìíĉĝ×ĂÜđ×ćǰüŠćÿćöćøëìĊęÝąìĞćĂąĕøĕéšǰĒúšüÖĘîĞćóćöćÿĎŠÖćøöĊÿŠüî
øŠüöĔîÖćøìĞćÜćîøŠüöÖĆîĀøČĂüŠćÖćøĒßøŤĕĂđéĊ÷ǰÝąÿćöćøëìĞćĔĀšđøćÿøšćÜïøø÷ćÖćý×ĂÜÖćøĔĀšđÖĊ÷øêĉĔîÖćøĂ÷ĎŠ
øŠüöÖĆîĕéš 
 ÙèïéĊÖúŠćüđÿøĉöǰđîČęĂÜöćÝćÖÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĔîøąéĆïĀúĆÖÿĎêøǰÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĂćÝćø÷ŤøąéĆï
öĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰđÞóćąñĎšïøĉĀćøǰĂćÝćø÷ŤǰïčÙúćÖøǰĒúąîĆÖýċÖþćÝąêšĂÜöĊñĎšìĊęöĊÿŠüîĕéšÿŠüîđÿĊ÷ĔîìĊęîĊĚÙČĂñĎšðÖÙøĂÜǰ
ĀøČĂñĎšìĊęöćêĉéêŠĂ×ĂøĆïïøĉÖćøêŠćÜǰėǰøüöëċÜõćÙøĆåõćÙđĂÖßîĒúąðøąßćßîēé÷ìĆęüĕðǰđ×šćöćđÖĊę÷ü×šĂÜǰ
đóøćąÞąîĆĚîĀúĆÖíøøöćõĉïćúǰÿĉęÜìĊęđøćîĞćöćðøą÷čÖêŤĔßšđóČęĂÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĒúąÖćøÿøšćÜÙčèíøøöÝøĉ÷íøøöǰ
ĀøČĂÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĂÜÙŤÖøđóČęĂÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąðøćïðøćöÖćøìčÝøĉê ÖćøìĊęêšĂÜĔĀš×šĂöĎú×ŠćüÿćøìĊęßčößîÙüøøĎšǰǰ
øĆåïćúĔĀšîē÷ïć÷öćìĊęöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰĒúąöĀćüĉì÷ćúĆ÷êĂïÿîĂÜêŠĂõćÙøĆåǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÖøąÝć÷×šĂöĎúêŠćÜǰėǰúÜÿĎŠÙèąǰ
ÙèąÙøčýćÿêøŤÙüøøĎšđßŠîđéĊ÷üÖĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰĒêŠÙüćöĒêÖêŠćÜÙČĂÙèąÙøčýćÿêøŤêšĂÜøĎšĔîïøĉïì×ĂÜêîđĂÜǰǰ
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ÙèïéĊêšĂÜđðŨîñĎšîĞćĔîÖćø×ĆïđÙúČęĂîǰÞąîĆĚîǰđøČęĂÜĔĀöŠìĊęÿčé×ĂÜÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøÙèąÙøčýćÿêøŤÙČĂđøČęĂÜ×ĂÜÖćø
ñúĉêĒúąóĆçîćÙøĎ÷čÙĔĀöŠìĊęÿĂéÙúšĂÜÖĆïîē÷ïć÷×ĂÜõćÙøĆå 
 øĂÜÙèïéĊòść÷ïøĉĀćøĒúąÖćøÝĆéÖćøĂÜÙŤÖøǰ	ñĎšßŠü÷ýćÿêøćÝćø÷Ťǰéø�ÿčõćóøǰýøĊĀćöĊ
ǰÖúŠćüëċÜÖćø
éĞćđîĉîÜćîéšćîÖćøêĉéêćöǰêøüÝÿĂïóĆÿéčǰÙøčõĆèæŤǰđóČęĂđðŨîÖćøđàĘêøąïïĔĀšßĆéđÝî÷ĉęÜ×ċĚîǰēé÷ĔßšĀúĆÖíøøöćõĉïćú
đóøćąÞąîĆĚîĔîĀúć÷đøČęĂÜêšĂÜ×ĂðøĆïÖøąïüîÖćøǰĒêŠüŠćéšü÷đÝêîć×ĂÜòść÷ïøĉĀćøĒúąÙèąñĎšïøĉĀćøßčéîĊĚ
ó÷ć÷ćöìĊęÝąĔĀšđÖĉéÙüćöēðøŠÜĔÿĒúąöĊÙüćößĆéđÝîöćÖ×ċĚî 

ĂćÝćø÷ŤĂîĉüĆçîŤǰìĂÜÿĊéćǰñĎšßŠü÷ÙèïéĊǰÖúŠćüëċÜÖĉÝÖøøöìĊęÝąÝĆé×ċĚîÿĞćĀøĆïîĆÖýċÖþćÿć×ćüĉßćđìÙēîēú÷Ċ
éĉÝĉìĆúđóČęĂÖćøýċÖþćĒúąÿć×ćüĉßćýĉúðýċÖþćìĊęÝąñúĆÖéĆîĔĀšÖĉÝÖøøöúÜÿĎŠîĆÖýċÖþćĔĀšöćÖìĊęÿčéǰđóČęĂìĞćÙüćöđ×šćĔÝ
ĔîđøČęĂÜ×ĂÜÖãĀöć÷ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïÖćøêŠĂêšćîìčÝøĉêǰõćóìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜøüöìĆĚÜÖćøÝĆéìĞćÿČęĂìĊęÝąÿŠÜđÿøĉöđøČęĂÜÙčèíøøö
Ýøĉ÷íøøöÖĆïÖćøìčÝøĉêìĊęÝąđÖĉé×ċĚîĔîÿĆÜÙöǰ÷ÖêĆüĂ÷ŠćÜÜćîĔîÖúčŠö×ĂÜîĆÖýċÖþćýĉúðąöĊđøČęĂÜúĉ×ÿĉìíĉĝǰÖøøöÿĉìíĉĝìĊę
đ×šćđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïÖćøÿøšćÜÿøøÙŤǰøüöìĆĚÜĔîÖćøñúĉêÿČęĂēé÷đîČĚĂĀćĒîüÙĉéđóČęĂĔĀšÿćöćøëðäĉïĆêĉĀîšćìĊę×ĂÜÿČęĂĂĂÖöćǰ
ĀøČĂđðŨîĂÜÙŤðøąÖĂïêŠćÜǰėǰìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜĔîÖćøÿøšćÜÿøøÙŤÜćîýĉúðąìĊęđðŨîÙúĉðüĊéĊēĂìĊęÿćöćøëĕðêŠĂ÷ĂéĔîÖćø
ÝĆéÖćøđøĊ÷îøĎšÿĞćĀøĆïîĆÖđøĊ÷îøąéĆï×ĆĚîóČĚîåćîĔîēøÜđøĊ÷îǰ 

ÙèïéĊÖúŠćüđÿøĉöĔîđøČęĂÜ×ĂÜĀúĆÖÿĎêøêŠĂêšćîìčÝøĉêǰàċęÜĂíĉÖćøïéĊöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝ
đÝšćóøą÷ćĕéšĔĀšîē÷ïć÷ĔîđøČęĂÜ×ĂÜÖćøîĞćĀúĆÖÿĎêøüĆ÷ĔÿĔÝÿąĂćéöćïĎøèćÖćøĔîÖćøĂĂÖĒïïĒñîÖćøÿĂîĔî
ĀúĆÖÿĎêøđóČęĂĔĀšÿĂéÙúšĂÜÖĆïêćöĒñî÷čìíýćÿêøŤßćêĉøą÷ąǰ20 ðŘǰøüöëċÜĒñîðŜĂÜÖĆîðøćïðøćöÖćøìčÝøĉê
øąéĆïßćêĉđîšîĔĀšđéĘÖöĊÖćøøĆïøĎšđøČęĂÜ×ĂÜÖćøìčÝøĉêǰ 

øĂÜÙèïéĊòść÷üĉßćÖćøĒúąòřÖðøąÿïÖćøèŤüĉßćßĊóǰ	ĂćÝćø÷Ťǰéø�æĉê÷ćǰÿĉìíĉēÿõćÿÖčú
ǰĒúąøĂÜÙèïéĊ
òść÷üĉÝĆ÷ǰĕéšÖúŠćüëċÜǰÖćøÿŠÜđÿøĉöÙčèíøøöÝøĉ÷íøøöóĆçîćñĎšđøĊ÷îÖćøðúĎÖòŦÜÙčèíøøöÝøĉ÷íøøöĒúąÖćøÿĂéĒìøÖ
ĕðÖĆïÖĉÝÖøøöÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîðŦâĀćéšćîÙčèíøøöÝøĉ÷íøøö×ĂÜÿĆÜÙöĕì÷ĔîðŦÝÝčïĆîǰĂĆîéĆïìĊęǰ1 đðŨîđøČęĂÜÙüćö
àČęĂÿĆê÷ŤÿčÝøĉêĒúąÖćøìčÝøĉêÙĂøĆðßĆęîēé÷ñúÿĞćøüÝóïüŠćÙčèíøøöìĊęÙüøÿŠÜđÿøĉöĂĆîéĆïĒøÖǰÙČĂǰđøČęĂÜÖćøöĊÝĉêÿĞćîċÖ
đøćÙüøîĞćđĂćÿĉęÜđĀúŠćîĊĚĕðïĎøèćÖćøÖĆïöćêøåćîÖćøđøĊ÷îøĎšĔîĀúĆÖÿĎêø×ĂÜìćÜÙèąÙøčýćÿêøŤêšĂÜøŠüööČĂóĆçîćǰ
ÿŠÜđÿøĉöîĆÖýċÖþćÙøĎĔĀšđðŨîĕðêćööćêøåćîñúÖćøéĞćđîĉîÖćøÝĆéìĞćĀúĆÖÿĎêøêćöÖøĂïǰTQF éšćîÙčèíøøö
Ýøĉ÷íøøöàċęÜđðŨîöćêøåćîñúÖćøđøĊ÷îøĎšìĊęîĆÖýċÖþćÝąêšĂÜĕéšøĆïÖćøðúĎÖòŦÜǰĒúąĕéšøĆïÖćøóĆçîćǰàċęÜÝąêšĂÜöĊÖćøüĆé
ðøąđöĉîñúǰöĊÖćøĂĂÖĒïïïĎøèćÖćøĔîÿŠüî×ĂÜ
üĉßćđĂÖǰĔîÖúčŠöüĉßćßĊóÙøĎǰàċęÜöĊĂ÷ĎŠǰ4 ĀĆü×šĂìĊę
đÖĊę÷üÖĆïÙčèíøøöÝøĉ÷íøøöǰìĊęêšĂÜĕðóĆçîć
ñĎšđøĊ÷î×ĂÜđøć 
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ñĎšßŠü÷ýćÿêøćÝćø÷Ťǰéø�óĆßøćǰđéßēăöǰ	ĂćÝćø÷Ťÿć×ćüĉßćïøĉĀćøÖćøýċÖþć
ǰĕéšĒúÖđðúĊę÷îÙüćöÙĉéđĀĘî
đÖĊę÷üÖĆïÖćøÿĂéĒìøÖĒúąÿŠÜđÿøĉöÙčèíøøöÖĆïÝøĉ÷íøøö×ĂÜîĆÖýċÖþćøąéĆïïĆèæĉêýċÖþćǰîĆÖýċÖþćÿŠüîĔĀâŠÝą
đðŨîÙčèÙøĎìĊęĂ÷ĎŠĔîēøÜđøĊ÷îǰÖćøðúĎÖòŦÜÙčèíøøöÝøĉ÷íøøö×ĂÜÙčèÙøĎÝąîĞćĕðêŠĂ÷ĂéĔîÖćøđðŨîñĎšïøĉĀćøǰēé÷
ĀúĆÖÿĎêøó÷ć÷ćöÝĆéÖĉÝÖøøöìĊęöčŠÜđîšîĔĀšêĆüÙčèÙøĎĕéšđĀĘîëċÜöčööĂÜêŠćÜǰėǰđüúćÝąĕðđðŨîñĎšïøĉĀćøǰēé÷ÝąĂĂÖöćĔî
øĎðĒïï×ĂÜÖćøÝĆéìĞćēÙøÜÖćøÝąÿĂéĒìøÖđøČęĂÜ×ĂÜÙčèíøøöÝøĉ÷íøøöǰđóČęĂĔĀšĕéšîĞćđĂćĀúĆÖÖćøíøøöćõĉ ïćúǰ
ĕðÿĂéĒìøÖĔîêĆüÖĉÝÖøøöǰđßŠîǰóùêĉÖøøöÖćøìĊęđ×šćöćöĊÿŠüîøŠüöǰàċęÜĔîÖćøöĊÿŠüîøŠüöÖĘđðŨîđðŨîÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜĀúĆÖ
íøøöćõĉïćúǰÙČĂǰöĊÿŠüîøŠüöĔîÖćøÙĉéǰêĆéÿĉîĔÝǰøŠüöúÜöČĂìĞćǰÖĘÝąÿĆÜđÖêóùêĉÖøøöǰĒúąîĞćöćðøąđöĉîñúìšć÷ÖĉÝÖøøöǰ
ÝąîĞćĕðÿĎŠÖćøîĞćĕðĔßšĔîĂîćÙêǰĀøČĂêŠĂ÷ĂéĔîÖćøĕðđðŨîñĎšïøĉĀćøǰ 

ÖćøÝĆéÖĉÝÖøøöÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîìĊęđîšîĔîđøČęĂÜ×ĂÜÿëćîÖćøèŤÝøĉÜ ǰđóČęĂĔĀšòřÖÙĉéüĉđÙøćąĀŤǰĔîåćîąìĊę
îĆÖýċÖþćđðŨîñĎšÿĂîǰĀøČĂïćÜÙøĆĚÜđðŨîñĎšòřÖÿĂîǰĀøČĂĒöšÖøąìĆęÜđðŨîđÝšćĀîšćìĊęñĎšêĆéÿĉîǰÝąöĊüĉíĊÖćøĂ÷ŠćÜĕøÖĆï
ÿëćîÖćøèŤìĊęđÖĉé×ċĚîǰđóČęĂĔĀšÿĂéÙúšĂÜÖĆïüĆêëčðøąÿÜÙŤÖćøđøĊ÷îøĎšĔîĒêŠúąõćÙđøĊ÷î 

ñĎšßŠü÷ýćÿêøćÝćø÷ŤóøøþćǰêøąÖĎúïćÜÙúšćǰ	ðøąíćîÿć×ćüĉßćÖćøýċÖþćðåöüĆ÷
ǰÖúŠćüüŠćǰìćÜÿć×ćüĉßć
ÝąöĊĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþćÝąéĎĒúîĆÖýċÖþćĔîìĊęðøċÖþćĂ÷ĎŠêúĂéđüúćǰöĊÖćøðøąßčößĊĚĒÝÜìĞćÙüćöđ×šćĔÝĒúąêšĂÜ
ðøąßćÿĆöóĆîíŤđøČęĂÜêŠćÜǰėǰìĊęÝąìĞćĔĀšîĆÖýċÖþćđÖĉéÙüćöøĎšÿċÖüŠćĕéšøĆïÖćøéĎĒúĂ÷ŠćÜéĊǰđßŠîǰđøČęĂÜ×ĂÜìčîǰđðŨîêšîǰǰǰǰ
àċęÜÝąìĞćĔĀšîĆÖýċÖþćøĎšÿċÖüŠćĕüšüćÜĔÝǰîĆÖýċÖþćÖĘÝąöĊóùêĉÖøøöĔîđßĉÜïüÖǰÿć×ćüĉßćÝąìĞćÖćøðøąßčößĊĚĒÝÜ
øć÷úąđĂĊ÷éêŠćÜǰėǰĔîøć÷üĉßćđøČęĂÜÙčèúĆÖþèą×ĂÜÙøĎìĊęéĊǰđøČęĂÜ×ĂÜóùêĉÖøøöǰĀøČĂóùêĉÖøøöïćÜĂ÷ŠćÜìĊęìćÜÿć×ć
đĀĘîÝćÖǰFacebook ÝąöĊÖćøđøĊ÷ÖîĆÖýċÖþćđ×šćöćÙč÷ðøĆïìĆýîÙêĉǰüŠćđéĘÖøĎšÿċÖĂ÷ŠćÜĕøǰđóøćąÙüćöđðŨîÙøĎÝąêšĂÜöĊ
ĕðëċÜ×šćÜĔîǰđøČęĂÜ×ĂÜÖćøóĎéÝćǰÖćøöĊÿĆööćÙćøüąǰ 

ĂćÝćø÷ŤÖčúíĉéćǰìčŠÜÙćĔîǰ	ðøąíćîÿć×ćüĉßćÖćøðøąëöýċÖþć
ǰÖúŠćüëċÜĀúĆÖÿĎêøÖćøðøąëöýċÖþćÝąöĊ
üĉßćÙčèíøøöÝøĉ÷íøøöÿĞćĀøĆïÙøĎðøąëöýċÖþćǰàċęÜìćÜÿć×ćüĉßćĕéšĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâĔîđøČęĂÜ×ĂÜÖćøðúĎÖòŦÜđÿøĉöĔî
đøČęĂÜ×ĂÜÙüćöđðŨîÙøĎðøąëöýċÖþćĔĀšÖĆïîĆÖýċÖþć×ĂÜĀúĆÖÿĎêøÖćøĂĂÖĕðìĞćÖĉÝÖøøöÝąöĊÖćøĒúÖđðúĊę÷îđøĊ÷îøĎšǰ
ĒúąÝąđîšîĔîđøČęĂÜ×ĂÜÙüćöđðŨîÙøĎöćÖǰđóøćąĀúĆÖÿĎêøöĂÜüŠćđéĘÖðøąëöđðŨîđéĘÖìĊęĔÖúšüĆ÷đøĊ÷îøĎšǰĕöŠüŠćÝąđðŨîĔî
đøČęĂÜ×ĂÜïčÙúĉÖõćóÝąđðŨîêšîĒïïìĊęÝąîĞćĕðĔĀšđéĘÖðøąëöĕéšđĀĘîǰđøČęĂÜðŦâĀćđöČęĂîĆÖýċÖþćîĞćöćĒßøŤÖĆïĂćÝćø÷Ťǰ
ìćÜÿć×ćÝąßŠü÷ĀćüĉíĊÖćøĒÖšĕ×ǰĒúąêĉéêćöñúǰÿć×ćðøąëöýċÖþćÙŠĂî×šćÜÝąēßÙéĊĕöŠÙŠĂ÷ĕéšöĊðŦâĀćǰđóøćą
ĂćÝÝąđøĉęööćÝćÖÖøąïüîÖćøøĆïîĆÖýċÖþć×ĂÜđøćÙŠĂî×šćÜđ×šöĒ×ĘÜĔîđøČ ęĂÜ×ĂÜÙčèíøøöÝøĉ÷íøøööćÖǰ
ĒöšÖøąìĆęÜìĆýîÙêĉĔîÙüćöđðŨîÙøĎðøąëöǰ 

ĂćÝćø÷Ťǰéø�õćüýčìíĉĝǰǰĂčŠîĔÝǰ	ðøąíćîÿć×ćüĉßćÝĉêüĉì÷ćĒúąÖćøĒîąĒîü
ǰÖúŠćüüŠćǰĔîĀúĆÖÿĎêøöĊøć÷üĉßć
ìĊęđðŨîđøČęĂÜ×ĂÜÖćøÿŠÜđÿøĉöÙčèíøøöÿĞćĀøĆïîĆÖÝĉêüĉì÷ćǰßČęĂÙčèíøøöÿĞćĀøĆïîĆÖÝĉêüĉì÷ćǰÝąđðŨîÖćøÿŠÜđÿøĉöĔĀš
îĆÖýċÖþćĕéšöĊÙčèíøøöǰĒêŠĔîÖćøÿŠÜđÿøĉöîĆÖýċÖþćĔîìĆęüǰėǰĕðÿŠüîĔĀâŠÝąÿĂéĒìøÖĂ÷ĎŠĔîìčÖøć÷üĉßćìĊęđøćÖĞćĀîé
ĕüšĔîéšćîÙčèíøøöÝøĉ÷íøøöǰàċęÜóùêĉÖøøöïćÜĂ÷ŠćÜüĆéðøąđöĉîÖĘÙŠĂî×šćÜ÷ćÖĒúąÿëćîÖćøèŤïćÜĂ÷ŠćÜìĊęĂćÝÝą
đðŨîđĀêčÖćøèŤĔîĂîćÙêìĊęđ×ćĂćÝÝąđÝĂđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïđøČęĂÜ×ĂÜÙüćööĊÙčèíøøöÝøĉ÷íøøöĔîüĉßćßĊóÙøĎìĊęđ×ćÝąđÝĂĔî
ĂîćÙêǰÖćøìĊęÝąĕðüĆéÙŠĂî×šćÜ÷ćÖǰĒêŠìćÜÿć×ćÝĉêüĉì÷ćǰđøćöĊÖćøÿŠÜđÿøĉöĔĀšîĆÖýċÖþćĕéšßŠü÷ÖĆîÙĉéǰüŠćëšćöĆîđÝĂ
ÿëćîÖćøèŤĒïïîĊĚÙüøìĊęÝąìĞćĂ÷ŠćÜĕøǰĒúąÝąđîšîĔîÖøąïüîÖćøÖúčŠööćÖǰėǰđóøćąÝąđðŨîÖćøìĊęÝąÿŠÜđÿøĉöĔĀšđéĘÖ
ĕéšôŦÜöčööĂÜÙčèíøøöÝøĉ÷íøøö×ĂÜÙîĂČęîÝąĕéšöćđðøĊ÷ïđìĊ÷ïÖĆï×ĂÜêĆüđĂÜǰđóøćąïćÜÙøĆĚÜđøćĂćÝÝąÙĉéüŠćĂ÷ŠćÜîĊĚ
öĆîëĎÖêšĂÜĒúšüǰĒêŠïćÜÙøĆĚÜđüúćđøćĕéšđÝĂĕéšôŦÜÝćÖÙüćöđĀĘî×ĂÜÙîĂČęîǰĂćÝÝąìĞćĔĀšđÖĉéÙüćöđ×šćĔÝǰĒúąđøćÖĘ
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÷ĂöøĆïñĎšĂČęîĕéšöćÖ×ċĚîǰđøćÖĘđĀĘîöčööĂÜìĊęĀúćÖĀúć÷öćÖ×ċĚîǰđóøćąÞąîĆĚîÿć×ćÝĉêüĉì÷ćÝąđîšîÖøąïüîÖćøÖúčŠö
ĔîđøČęĂÜ×ĂÜÖćøÿĂîĔîđøČęĂÜ×ĂÜÙčèíøøöÝøĉ÷íøøöÙŠĂî×šćÜìĊęÝąđ÷ĂąĔîĀúć÷ǰėǰüĉßćǰ 

ÙèïéĊǰÖúŠćüüŠćÿć×ćüĉßćöĊîĆÖýċÖþćìĊęĕéšìĞćÖĉÝÖøøöĔîéšćîïøĉÖćøüĉßćÖćøĔĀšÖĆïÙèąÙøčýćÿêøŤÖĆï
ĀîŠü÷Üćîõć÷îĂÖǰÖĘÝąöĊđøČęĂÜ×ĂÜÙčèíøøöÝøĉ÷íøøöÿĂéĒìøÖĔîÖćøìĞćÜćîǰĀúĆÖÿĎêøöĂÜüŠćÖćøìĊęîĆÖýċÖþć
ßŠü÷Üćîÿć×ćüĉßćĔîÖćøìĞćÜćîïøĉÖćøüĉßćÖćøĔĀšÙèąǰĀøČĂĀîŠü÷Üćîõć÷îĂÖǰîĆÖýċÖþć×ĂÜđøćÖĘÝąĕéšǰSoft skill 
ÖćøìĊęîĆÖýċÖþćĕéšìĞćÜćîøŠüöÖĆïĂćÝćø÷ŤöćÖ×ċĚîǰîĆÖýċÖþćÝąđðŨîđĀöČĂîÖĆïöČĂĔĀšÖĆïĂćÝćø÷ŤǰĂćÝćø÷ŤđðŨîñĎšÙĉéǰ
îĆÖýċÖþćúÜöČĂðäĉïĆêĉǰĒúąÿŠÜđÿøĉöĔĀšîĆÖýċÖþćöćßŠü÷ĂćÝćø÷ŤÙĉéĔĀšĕéšöćđðŨîÿŠüîĀîċęÜĔîìĊöÜćîǰđóČęĂìĊęÝąĕéšđøĊ÷îøĎš
ĔîǰStep ìĊęēê×ċĚîǰîĂÖÝćÖÖćøóĆçîćǰSoft skill Ă÷ŠćÜìĊęñŠćîöćǰ 

ĂćÝćø÷Ťǰéø�ÿĉøĉÖøǰēêÿêĉǰ	ðøąíćîÿć×ćüĉßćÖćøüĆéðøąđöĉîñúĒúąüĉÝĆ÷ìćÜÖćøýċÖþć
ǰĕéšĔĀš×šĂöĎúđóČęĂ
ĒúÖđðúĊę÷îĔîÿŠüî×ĂÜÖøèĊýċÖþć×ĂÜøć÷üĉßćìĊęøĆïñĉéßĂïĔîÿŠüî×ĂÜøć÷üĉßćÖćøüĆéĒúąðøąđöĉîñúÖćøđøĊ÷îøĎš ǰǰ
ÝąöĊÖĉÝÖøøöìĊęÝąĔĀšîĆÖýċÖþćöćîĞćđÿîĂǰPresent Project ĔîÿŠüî×ĂÜÖćøðøąđöĉîĀøČĂüŠćÖćøìĊęÝąðúĎÖòŦÜ
ÙčèíøøöÝøĉ÷íøøöđøćÝąĔßšÖĉÝÖøøöîĊĚđðŨîêĆüñĎšôŦÜĒúšüÖĘòřÖĔĀšîĆÖýċÖþćðøąđöĉîéšü÷ǰđóøćąÞąîĆĚîÝąđøĉęöêĆĚÜĒêŠÖćøìĊę
ĔĀšîĆÖýċÖþćĕéšøŠüöÖĆîÖĞćĀîéđÖèæŤĔîÖćøðøąđöĉîǰøĎšÖêĉÖćøŠüöÖĆîüŠćđøćÝąöĊÖćøðøąđöĉîĂ÷ŠćÜĕøïšćÜǰĒúšüĀúĆÜÝćÖîĆĚî
ĔîÿŠüî×ĂÜÖćøîĞćđÿîĂǰÝąöĊÿŠüîìĊęÝąêšĂÜðøąđöĉîêĆüđĂÜǰøüöëċÜðøąđöĉîđóČęĂîêćöđÖèæŤìĊęĕéšøŠüöÖĆîÖĞćĀîéǰ
ÞąîĆĚîÝąđðŨîÖćøĔĀšđ×ćòřÖÙčèíøøöÝøĉ÷íøøöǰĒúšüÖĘòřÖÖćøìĊęÝąđðŨîîĆÖðøąđöĉîĂ÷ŠćÜöĊÙčèõćóǰàċęÜđðŨîÖĉÝÖøøöđúĘÖǰėǰ
ìĊęÝąðúĎÖòŦÜĒúšüÖĘòřÖđ×ćĕéš  

ÝąÿćöćøëđÖĘïĔïĂïøöĕéšǰ2 ðŘǰĒêŠëšćđðŨîÖćø×ĂĔïēĂìĊîąÙøĆïìĊęđðŨîǰStandard Operation 
procedures ÝąđÖĘïĕéšĒÙŠǰ1 ðŘđìŠćîĆĚîǰĒúąÿćöćøëìĊęÝą×÷ć÷ĕéšĂĊÖǰ1 ðŘĀøČĂǰ2 ðŘǰĔîÖćø×ĂǰISO ÝąêšĂÜĔßš
đĂÖÿćøìĆĚÜĀöéÙŠĂî×šćÜđ÷ĂąöćÖǰĒúąĔßšøą÷ąđüúćĔîÖćø÷Čęî×ĂÝøĉ÷íøøöðøąöćèǰ2 đéČĂîǰĒêŠëšćÜćîüĉÝĆ÷îĆĚî
ÙèąÖøøöÖćøöĂÜüŠćöĊÙüćöÿčŠöđÿĊę÷ÜÙŠĂî×šćÜÿĎÜÖüŠćÝąêšĂÜöĊêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøÝøĉ÷íøøöÖćøüĉÝĆ÷Ĕîöîčþ÷ŤìĆĚÜĀöé
đ×šćðøąßčöǰàċęÜÝąöĊÖćøðøąßčöđéČĂîúąǰ1 ÙøĆĚÜđìŠćîĆĚîÝċÜÝąöĊðŦâĀćĔîđøČęĂÜ×ĂÜÖćø×ĂìĊęĔßšđüúćÙŠĂî×šćÜ÷ćüîćî
ĂćÝÝąëċÜǰ4 đéČĂîǰĔîÿŠüî×ĂÜÙèąÙøčýćÿêøŤìĊęđøćđøĊ÷ÖüŠćéšćî×ĂÜÿĆÜÙöýćÿêøŤÝąöĊÖćøđ×Ċ÷îìĊęêŠćÜÝćÖ×ĂÜÙèą
üĉì÷ćýćÿêøŤǰĔîÿŠüîìĊęĒêÖêŠćÜÖĆîÖĘÝąđðŨîĔîđøČęĂÜ×ĂÜđÙšćēÙøÜüĉÝĆ÷ǰđÙøČęĂÜöČĂüĉÝĆ÷ǰĂćÝÝąĒêÖêŠćÜÖĆîîšĂ÷ǰ÷Öđüšî
ìćÜéšćî×ĂÜüĆéðøąđöĉîñúÝĞćđðŨîêšĂÜöĊĀúćÖĀúć÷ĒêŠëšćđðŨîÖćøÿĂîĔîßĆĚîđøĊ÷îêšĂÜÖćøüĆéóùêĉÖøøöđéĘÖǰÝąđðŨî
ĔîđøČęĂÜ×ĂÜĒïïìéÿĂïǰĒïïÿĂïëćöǰĒïïðøąđöĉîǰìćÜòść÷üĉÝĆ÷ĕéšÝĆéìĞćêĆüĂ÷ŠćÜĕüšǰđóČęĂĔĀšĂćÝćø÷Ťÿćöćøë
éćüîŤēĀúéöćðøĆïĔßšĕéš 

đĂÖÿćøĔîÖćø÷Čęî×ĂÝøĉ÷íøøöÜćîüĉÝĆ÷ĕöŠüŠćÝąđðŨîÖćøìéúĂÜĀøČĂĕöŠìéúĂÜÖĘêšĂÜéĞćđîĉîÖćø×ĂǰÿŠüîđøČęĂÜ
ÙüćöđÿĊę÷ÜîĆĚîÙèąÖøøöÖćøÝøĉ÷íøøöÖćøüĉÝĆ÷ĔîĂÜÙŤÖøîĆĚîǰėǰÝąđðŨîñĎšóĉÝćøèćǰÞąîĆĚîìčÖÜćîüĉÝĆ÷êšĂÜ×ĂǰĒúąĂĊÖ
ÿŠüîĀîċęÜÖĘÙČĂǰĔîđøČęĂÜ×ĂÜÖćøìĞćïìÙüćöüĉßćÖćøàċęÜĕöŠĕéšìĞćÖćøüĉÝĆ÷ĒêŠđðŨîÖćøÿĆÜđÙøćąĀŤĀøČĂÖćøÿÖĆéĂÜÙŤÙüćöøĎš
ÝćÖÖćøüĉÝĆ÷ǰĕöŠÝĞćđðŨîêšĂÜ×ĂǰĒêŠëšćïìÙüćöüĉßćÖćøîĆĚîöĊÖćøÿĆÜđÙøćąĀŤĒúšüĕðÖøąìïêŠĂĀîŠü÷ÜćîĀøČĂĂÜÙŤÖø
ĀćÖüŠćĂćÝćø÷ŤĕöŠĒîŠĔÝĔîđøČęĂÜ×ĂÜÖćøìĞćïìÙüćöìĊęüŠćÝąĕðÖøąìïêŠĂĂÜÙŤÖøĀøČĂĀîŠü÷ÜćîĂČęîÿćöćøëðøċÖþćĕéš
ÖĆïìćÜðøąíćîÙèąÖøøöÖćøÝøĉ÷íøøöÖćøüĉÝĆ÷Ĕîöîčþ÷Ť×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰ 

ÞąîĆĚîêĆüÝøĉ÷íøøöđĂÜđðŨîÿŠüîĀîċęÜìĊęĕðǰsupport ĔîđøČęĂÜ×ĂÜÖćøìčÝøĉêĀøČĂÖćøðŜĂÜÖĆîðøćïðøćöÿĉęÜìĊę
đøĊ÷ÖüŠćéšćîÙčèíøøöÝøĉ÷íøøöĕéšđðŨîĂ÷ŠćÜéĊđóøćąüŠćÿĉęÜîĊĚÝąđðŨîÜćîüĉßćÖćøéšćîǰacademic ìĊęÝąßŠü÷ìĞćĔĀšÖćø
ÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîĒúąÖćøüĉÝĆ÷×ĂÜđøćîĆĚîǰĂ÷ĎŠõć÷Ĕêš×ĂÜÙüćöëĎÖêšĂÜǰ 
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รายงานผลการดำเน ินโครงการ/ก ิจกรรมต ่าง ๆ ในด้าน  

การป ้องก ันและปราบปรามการท ุจร ิต

โครงการสร้างค่านิยมองค์กร “ MORALITY” มอบโล่สร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในด้านการป ้องก ันและปราบปรามการท ุจริต 

ประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕: ได้แก่ โครงการสร้างค ่าน ิยมองค ์กร “ MORALITY” มอบโล่สร้างขวัญและ 

กำลังใจให้บุคลากร มีวัตถุประสงค์เพ ื่อเป ็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้บ ุคลากรที่ม ีผลงานดีเด่น และเพื่อเป็น 

การยกย่องบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น

สถาบ ันวิจ ัยและพ ัฒนา ม ุ่งหวังเป ็นอย ่างย ิ่งว่าองค ์ความรู้ท ี่ได ้รวบรวมจัดทำเป ็นรายงานใน 

ครั้งนี้จะสามารถนำไปใช้เป ็นแนวทางในการปฏิบ ัต ิท ี่ด ี สำหรับอาจารย์และผ ู้สนใจนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

และการเรียนการสอนของอาจารย์ให ้ม ีความสมบูรณ ์และถูกต้องมากขึ้น

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

เมษายน ๒๕๖๕



สารบัญ

หน้า

โครงการสร้างค่านิยมองค์กร “MORALITY” มอบโล่สร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากร ๑

รายงานแนวทางการพัฒนาโครงการ ๑๐

ภาคผนวก



โครงการสร้างค่านิยมองค์กร “ MORALITY”

มอบโล่สร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากร



มหาวิทยาลัยราฟน]บัานสมเด็จเจัาพร:;ยา 
โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒<4าอ๕

ผล ผสิต
รหัส

งบประมาณ เงินสวัสดิการสลานับวิจัยและพัฒนา
หน่วยงานผู้รับรดชอบ สลาบันวิจัยและพัฒนา
ช่ือ'โครงการ: กิจกรรม

โครงการสร้างค่านัยมองค์กร “MORALITY" มอบโล่สร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากร

ส่วนที่ ๑ ความเชื่อมโยง ความสอดคลัองกับนพน 01 ระลับ คามนัยยะของมติคณะรัฐมนคร
________ เมอวันที่ ๔  รันวาคม texTbo ____________________________________

๑.» ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระลับที่ ๑}
๑) ยุทธคาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างลักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(๑) เป๋าหมาย : การพัฒนาคุณภาพช่ืวิต สุขภาวะ และความเปีนอยู่ท่ีติของศนไทย 
(๒) ประเตินยุทธศาสตร์ ะ ปรับฟลึ๋ยบค่านัยมนละวัฒนธรรม 
(๗ การบรรลุเป๋าหมายตามคุทธศาสตร์ชาติ : คนโทยมคุณธรรม จรัยธรรม ค่านัยมท่ีดี 

งามและความรัก และภูมใจใบความเฟ้นคนไทย นำหลักปรัชญาชองเครงคุเกิจพอเพียงมาไข้ไนการ 
ดำรงช้วิต สังคมไหยมความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

«.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ขาติ (แผนระลับที่ ๒)
๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ขาติ ประเติบ การปรับเปที่ยบค่านิยมและวัฒนธรรม 

(๑) เป๋าหมายระคับประเติบของแผนแม่บทๆ

•  เป๋าหมายท่ี ะ คนไทยมคุณธรรม จรัยธรรม ค่านัยมท่ีติงาม และมความรัก และ 
ความภูมิใจความเป็นไทยมากข้ึนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาไข้ในการดำรงข้วิตสังคมไทยมิ 
ความสุข และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น

•  การบรรลุเป๋าหมายตามแผน๗ บทฯ : ด้ชนัคุณธรรม €  ประการ ประกอบด้วย 
ความช่ือสัตย์สุจรัต การมิจตสาธารณะ การเป็นอยู่อย่างพอเพียง การกระทำอย่างรับรดขอบ ความเป็นธรรม 
ทางสังคม

๑.๓ แผนการปฏิรูปประเหศ (แผนระคับที่ ๒)
๑) เร่ือง/ประเตินการปฏิรูปที่ ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการฒองและการมิส่วนร่วม 

ของประซาซบในระบอบประขา5ป1ตยอับมิพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เ£>) ขั้นตอนการดำเนินงาน

คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร เข้าร่วมการอบรมโครงการและร่วมทำกิจกรรมของ
ไครงการร่วมกับ

m) กิจกรรม
คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร เข้าร่วมการอบรมโครงทารและร่วมทำกิจกรรมของ

โครงการร่วมกัน



๒

๕) เป้าหมายกิจกรรม
เพ่ือให้คณาจารย์ นักวิจัย นละบุคลากร เร้าร่วมการอนรมโครงการแลระร่วมทำ 

กิจกรรมของโครงการร่วมกัน เที่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำงานวิจัย 
«.๙ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาสิ ฉบับที่ «๒

๑) วัตถูประสงค์ที.่........................... .............................. ...... ...........................
๒) เป้าหมายรวมที่     ................ ...................... ..........................................
๓) ยุทธศาสตร์ที.่........ ........................... (หลัก)   ......... ........ ......................

(๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ........ ....................... ......... ..... ............ .......................................
(๓.๒) แนวทางการพัฒนาท่ี ........................................... ..... .................... .......
(๓.๓) แนวทางการพัฒนาท่ี ............. ........................ ............... ......... ............
(รท.X) แนวทางการพัฒนาท่ี ............... ........................................... ............... .

X) ยุทธศาสตร์ท่ี............... (รอง),,,,... ........... ........ ........ .................
(X.®)เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ท่ี...,,,......,.,,................—  ....
(X.te) แนวทางการพัฒนาที.่...... ....... ............................ ...................................
(X.X) แนวทางการพัฒนาที.่...... .......... ............................... .................... ........
หนพเหq : สามารmamส้องนมากกว่า ร) วัฅฤปรมสงท/เปีาหมาบรวม/(เหรทาสศร 

การทัพนา/เปัาหมายรพับ(เพทาสศร/แนวหางทาพัฒนา

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ

๒.® ศทมลอดศลัองกับแผนยุทรศาลศร์ มหาวิทยาลัยราชกัฎบั'ทเลมเด็จแาพระยาฉบับ 
ป้จจุบัน

□  ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : การบุรฒาการพันธกิจลัมพัพธเพื่อยกระดับการพัฒนาห้องร่น 
0  ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : พัฒนาดักยภาพการผลิตแสะพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม
□  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ะ ทารยกระดับคุณภาพการท่ีกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตท่ี

มกัตลักษณ์โพดเด่นบนพ่ืนฐานชองมหาวิทยาลัฮถูศวามเป้นเลิศ
□  ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ะ การพัฒนาประสิทธิภาพชองระบบการบรหารจัตการลู่ความเป้นเลิศ 

๒.๒ ความสอดศลัอง
๒.๒.® ศวามฟิอดคลัองกันเป้าหมาย กลยุทร แนวหาง และด ัฬ ้วัค

มหาวิทยาลัย หน่วยงวน
แผนยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการที่กษา 

และพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่รอัตลักษณ 
โดดเด่บบนพื่นฐานรองมหาวิทยาลัยลู่ความเป้น 
เลิศ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างสรรค์ 
เผยแพร่องค์ความเการ่วิจัยที่น 
คุณภาพและบุรณาการความ 
ร่วมมอทางการวิจัย มวัตกรรม 
หรองานสร้างสรรค์ ท่ีสอตคล้องกับ 
การพัฒนาห้องร่น และแนวหาง 
การพัฒนาประเทศ

เป้าหมาย เป้าหมายที่ ๔ มหาวิทยาล ัยมเศรอข ่ายความ 
ร ่วมมอก ับท ุกภาคส ่วน  พ ังในประเท ศและ



มหาวิทยาลัย หน่วยงาน
ต่างประเทศในการยกระดับคุณภาพการสิกพาสู่ 
ความเปีนเลิศ

กลอุทธ์ กลยุทธ์ที ผ สร้างสรรค์ เผยแพร่องค์ความเการ 
วิจ ัยท ีรค ุณ ภาพ แสะบ ุรณ าการศวามร่วมมอ 
ทางการวิจ ัย นวัตกรรม ทรองานสร้างสรรค์ท ี 
สอดคล้องกับการพัฒนาบ้องถน และแนวทางการ 
พ ัฒ นาประเทศ เพ ื่อสร้างความก ันคง ย ั๋งรน 
(Sustainable)

กลยุทธ์ที ๒ ส่งเสวิมพัฒนาและ 
เผยแพร่องค์ความเจากการวิจ ัย 
นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ที 
สอดคล้องกับการพัฒนาบ้องลิ,น 
และแนวทางการพัฒนาประเทศ

แนวทางการ 
ดำเนินงาน

แนวทางที ๏ พัฒนาดักยภาพอาจารย์เพื่อสร้าง 
ผลงานทางวิชาการ งานวิจ ัย นว ัตกรรม งาน 
สร้างสรรค ์หรองาบอน ๆ ท ีสอดคล้องกับการ 
พ ัฒนาบ้องถ’น เพ ื่อสร้างความมนคง ยงรน 
(Sustainable)
แนวทางที ๒ แสวงทาเครอข่ายความร่วมมอทั้งใน 
และต ่างประเทศ ในการสร้างงานวิจ ัย พัฒนา 
ด ักยภาพนักวิจ ัย หร้อเป ็นเวท ีในการเผยแพร่ 
ผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ 
ทรองานอื่น ๆ ทั้งระดับซาดและนานาชาติ

ตัว!วัด จ ำน วน เค รอ ข ่าย ศ วาม ร ่วม รอ ท ั้ง ใน แ ล ะ  
ต่างประเทศ ใบการสร้างงานวิจัย พัฒนาดักยภาพ 
นักวิจัย ทรอเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
งานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์หร้องานอื่น ๆ 
ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ

จำนวนเครอรายความร่วมรอทั้งใน 
และต ่างประเทศ ในการสร ้าง 
งานวิจัย พัฒนาดักยภาหนักวิจัย 
หรือเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงาน 
วิชาการ งาบวิจัย นวัดกรรม งาบ 
ส ร ้างส รรค ์ ห ร ืองาบอ ื่น ๆ ทั้ง 
ระดับชาติและนานาชาติ

๒.'๒.๒ ควานสอดคล้องกับการประกับคุณภาพการสิกบา
๒.๒.๒.๑ ลอดคล้องกับตัวบ่ง!การประกันคุณภาพการสิกบาภายในระดับอุดมสิกบา ฉบับ 

ป ีพ ุบ ัน (สามารถระบุไค้มากกว่า ๑ ตัวบ่ง!)
(โปรดเลอก?tin Download https://qrgo.page.ynk/VPXlv ฐมอการประกันคุณภาพการสิกบาภายใน 
มทาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จ;จ้าพระยา ประจำปีการสิกบา ๒๕๖รท -  ๒๕๖๖)

□  ระดับหลักสูตร
องค์ประกอบที ........ ............... ............... ............................ ........... ................
ตัวบ่ง!ที .................... ......................... .......................... _....................
□  ระดับคณะ
องค์ประกอบที .............. ....... ..................................... ...... ............... ...............
ดัวบ่ง!ที .................... ............................................................................

https://qrgo


□  ระพับสทาบัน
องค์ประกอบที่ ........................... ................................................. ..................
พัวบ่งช้ีท่ี ..........................................................»............. ...............................................................
te.te.te .te ทอดคล้องกับพัวบ่งช ี้ ลมศ.ฉบับป็จจุบัน (สามารทระบุไค้มากกว่า « พัวบ่งช้ี}
....................การประเมนคุณภาพการสืกษาภายนอก สมค. รอบ ๔..... ................................................................

te.te.te.cn สอดคล้องกับพัวบ่งชี้ฃองการประกันคุณภาพระบบอื่นๆ ของสภาวิชาชีพ/สมาคม 
วิชาชีพเฉพาะทาง (ล้ามี)

a3M ม!คุ-รง.ก.ไร.บริการ.วิชาการ ท•(ผาคอบข้อ to.cn -  to.๖ 
te.cn ประนไหโครงการ (สามารทระบุไค้มากกว่า (ร ข้อ)

□  โครงการบริการวิชาการ ประ๓ หการให้บริการวิชาการ®
□  โครงการบริการวิชาการ ประเภทการพัฒนาห้องทน ชุมซน ลังคม10 

>0.๙ ลักษณะโครงการ
□  โครงการใหม่
□  โครงการส่อ>1'นอง จท่ี.,.......................

>13.๙ ลักษณะการให้บริการชองโครงการ
□  โครงการบริการวิชาการแก่ลังคมน,บบให้เปล่า
□  โครงการบริการวิชาการแกลังคมที่ห้าให้เกัดรายไค้

๒.๖ การบุรณาการชองโครงการ (สามารทระบุไค้มากกว่า ® ข้อ)
□  บุรณาการกับภารเรียนการสอน

ระบุชี้อวิชา ......... ...................... ................. .....................................................
ระบุวิรการบุรผาการ ............. ......................................... .................. ................

□  บุรณาการกับการวิจัย
ระบุชี้องานวิจัย ............... .............................. .............. ;.....พ;.... ......................
ระบ วิุธการบุรณาการ.......................................... ............................ ............ ......

□  บุรณาการกับการห้าบุบ่าชุงพัลบ่วัฒนธรรมและความฟ้บไทย
ระบุวิธการบุรณาการ ... .พ..,.,.....,,..,...,.........................................................

‘ ใส่!เทา!ฬท ว่ๆรรวทา! ฉรรเทพท3โ#ฬ๒ พนแเรเ ท!!นใทๆ รา*วmiเฉ่นทๆ !?TOMสักรกนเท่เ■ฬ่•แร®พท•พี(ชุ*ม!?ก*'! ก'!!ค๋ี 
พ1ฟ้»|พฟ้!พ>1เ9ร||0ร'ฟ้นรรเในเานพิเฟฬ้เ4«®เชุน*นพ่รพปีนพน^เ!*รเพพ5«วก-« ฬเ!ฬ•ทฟh ifte-ชุ พ ัรพฟรทTCงtevtlu»» rpm (ในท้ท'น 
าพท ครพ*นส่rwAidmto*>*Ti*ui>*v«i!t๙ 11สร«ท1พ?ท1ฬ&-«̂ 1««*̂ บรพฟ้«ททพ๗«ท่<ฑ่รใพ1|ฑ3
พ?ร*1ท-พน8ก«ากร5นกา๗'ร่อระItพร,พ*คนพร-3 พ ฟร'นSiพ¥พก*'พ*น่ใฟhieเนา ร8 เ’ร่นชุนพวนเพฟ!*รนพ!Cพ*?®ว®'!!พน*รนํ■'น',ดูท่''5 
สัแ(น!*#*ชุค! m!\[38m!!WBlflhsl»mhlการงคพ่illsนททรรนร«๓ท่า&#*mฬ1นพ่ฬ'ฟแวฺเทพทผทชห้ ร?า'นคเmhฟ๒พ)นงวน 
ค่างชุ เง นิรนพพ ่«าน*รง filllm รา
‘ ใเท ่*ท พ ่๒ 'ว*’ร*ๆทว! ง!รเทพทรฬ•ททฟ ้รฬ ่น ช ุรพ  สังคน พ พ ธ ง  ท พ ่แฬ ษ ว ่ท วร*พ ท รธ*พ น*m m ร&!»*๙tewefฒ■ร)เท่)งรเพพา MW 
คๆวฟ®เพ?*®ง!!ฬ่น ชุ**น ผ*ส์*ท*ทพ«^ง*3า11«|||ว1าญฒSBร»»!»พพ์อ««าวิ*พา#! ทวา!เ*lB*hem w 3ta8 lsiv i« il!W Sfi!im en รวนรง 
\ภส่ทท'พ่รฬท่*?รเrf'ฟรํนพ-ทรใขพ่ใแ #**น ttiBwnfOBuMi ท่ร่®พ*รงร่น ชุน*น สัพเน เท พ แง1stร*,น์นพ์เ31*.Su jikm D  แธ*»ทร8พ)เ1งนวท 
ส่เวงคุฒ่พุ่ l i i 1งง**ชุMM M tgftiAngAsu ค'!®พ?! )?0งธน ชุน*น สังคม *เ«๗»เ*ส่*า8 mวานรง'พไพ ่tmwร่น  ชุน*น พ)*รงคม
๗ วงค®.นพเพ*ร่งรน่



□  บุรณาการกันการบ!หารจัดการ
ระบุวิ!การบุรณาการ ..1,,,,,,,.................*  .... ........... .............................................

๒.๗ หลักการแร!ะเหตุผล
ตามพ ระรา1ซบัญญ ัสินหารทยาลัยราชภัฏ พ.ศ,๒*๔๗ ระบ ุว ่าให ้มหาวิทยาล ัยเป ็น 

สถาบันอุดมลักพาเพ่ือการพัฒนาท้องล่ิน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การลักพา ส่งเส!มวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำ 

การสอน วิจัยให้บ!การวิชาการแก่ล ังตม ปรันปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนใลย ทำบุบำรุงลัลปะและ 

วัฒนธรรม ผลิตครูและล่งเสรนวิทยาฐานะครู สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงตระหนักถีงความสำคัญชองงานวิจัย 

โดยถือเป็นภารกิจหลักท ี่จะต้องสนับสบุนและส่งเส!มให้มีการสร้างงานวิจัย รวมท ั้งการเผยแพร่และ 

ประซาลัมพันธ์ผลงานวิจัยชองอาจารย์ นิสิต นักลักบา และนักวิจัยชองมหาวิทยาลัยออกสู่สาธารณซน

สลาบันวิจัยและพัฒนาจึงใต้จัดให้มีการมอบโล่ให้คณาจารย์ นิสิต นักลัก'พา และนักวิจัยของ 
มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้มีแรงรูIง'ใจและมีแรงผลักคัน ใต้มีโอกาสเสนอผทงานวิจัยและ 
ความเทางการวิจัย จับจะมีส่วนช่วยเส!มสร้างคักยภาพตลอดจนสร้างเค!อชายความร่วมมีอทางต้านการวิจัย 
ซองมหาวิทยาลัยราชกัฎบ้านสมเดีจเจ้าพระยา ในลาชาวิชาต่างๆ ให้กว้าง'ชวางฐ่ง่ช้ัน ทำหบ้าพื่เป็นคนย์ความรู้ 
จากระดับสากลสู่การพัฒนาท้องลิ่น ซึ๋งจะต้องเผยแพร่และประชาลัมพันธ์ผลงานการวิจัยออกสู่สาธารณซน 
เพื่อเป็นการพัฒนาคักยภาพทางวิขๆการอย่างต่อเนิอง และส่งเสรมความก้าวหน้าต้านงานวิจัยในระดับท้องลิ่น 
สู่สากล รวมถืงเป็นการให้บ!การหางวิซาการแก่บุคคลทั่วไป

๒.๘ วัตถุประสงค์
๒,๘.® เพื่อเป็นการสร้างชวัญและกำลังใจให้บุคลากรที่มีผลงาบดเด่น
๒๘.๒ เพ่ือเป็นการยกย่องบุคลากรที่มีผลงานด๊เด่น

๒.๙ กลุ่มเป๋าหมาย/คู้รันบ!การ (สามารถระบุไต้มากกว่า ๑ จ้อ)
□  บุคคลภายนอกมทาวิทยาลัย จำนวน,.,,...,..,..คน.... .....โปรคระบุ  .......
0  บุคคลภายโบมหาวิทยาลัยจำนวน ๑๗ คน ประกอบด้วยคู้บรหาร ๙ คน เจ้าหน้าท่ี ๘ คน
□  ชุมซน/หนที่เป๋าหมาย ............... ...... ............................. .......... ..................

๒.®o ต้วชั้วัดความสำเร็จและเป๋าหมาย
ต้วเวัตความสำเร็จ เป็าหมาย

พ. ดัวเวัดเซิงป!มาฌ - มียู้เจ้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกวา ร้อยละ ๘0
๒. ตัวช้ัวัดเซิงคุณภาพ - คู้เจ้าร่วมโครงการมีศวามพงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๙©
๓. ดัวเวัตเซิงเวลา - สามารถจัดกิจกรรมดามที่กำหนดในโครงการไต้เสร็จสินตาม 

ระยะเวลาที่กำหนดไม่ร้อยกว่าร้อยละ ๘0
๔. ดัวชี้วัคตามวัตถุประสงค์ชอง 

โครงการ
- ระบุสามที่กำหนดใวัในวัตถุประสงค์ของโครงการ ครอนคลุมทั้ง 

ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome)



๒.»® ว ิธดำเน ินการ (ระบ ุกระบวนการจัดทำโครงการท ั้งแต่การวางแผบ การดำเน ินงาน 
การประเมนผล และนำผลมาปรับปรุงการทำงาน (PDCA))

๒.๑๑.® สถานท่ีดำเนินโครงการ
มพาวิทยาลัยราซกัฏบ้านสมเดิจเจ้าพระยา 

๒.®®.๒ วัน/เดอ'น/ปี ท่ีจัดโครงการ
วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ 

๒.๑๑.๓ แผนการดำเนิบการ
มอบโล่เพ่ือสร้างขวัญและกาลังใจใบ้คณาจารย นักวิจัย และบุคลากร 

๒.8>๑.๔ ปแทนปฏํบัสิงาน____________________ _ _____________

ท้ันตอน/รายละเอียดการดำเนินงาบ
เดีอน

มกราคม กุมภาพันธ์ มินาคม
๑. ประชุมวางแผนการปฎบ้สิงาน ■4------ ----- ♦

๒. จัดทำโครงการ <*----------►

01 ดำเนินงานตามโครงการ 4----------►

๔. สรุปรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย การดำเนินการจัดโครงการเสนอ
คเนะกรรมการอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

.......

๒,®๑.๔ การสิคคามและประเมินผลโครงการ (ระ y is การ mmคร0งปีอท๋ึโชในการฅm  พ  
และประเรนผล)

แบบประเมินความพงพอใจในกิจกรรม 
๒.»๒ รายละเอียดของงบประมาณที่ใบ้
งบประมาณท่ีใซ้ตลอดโครงการท้ังส้ิน จำนวน ๒๔,000 บาท (สองหม่ีนส์พันบาทถ้วน) โดยแบ่ง 

งบประมาณโครงการได้ ด้งนี้ 
รายรับ

๑. เงินสวัสดิการสถาบันวิจัยและพัฒนา ๒๔,000 บาท
รายจ่าย

รายการ จำบวนพน (บาท)

๑. ค่าวัสดุ
๑.® ค่าทำโล่ ๑๗ อัน อันละ «,๔®» บาท 

(ผบริพาร ๙ คน บุคลากร ๘ คน)
๒๙,0.00.

รวมงบประมาณ ๒๙,0.00

แผนการปฐบัสิงาน 
(กิจกรรม)

แผนการใบ้จ่ายเงินงบประมาณ
รวมไตรมาสที่ ๑/ 

๒๔๖๔
ไตรมาสที่ 
๒/๒๔๖๔

ไตรมาสที่ 
เท/๒๔๖๔

ไตรมาสที่ 
๔/๒๔๖๔

๑. มอบโล่ใบ้คณาจารย์ นักวิจัย 
และบุคลากร

๒๔,000 ๒๔,000

รวม ๒๔,000



to.Aเท ประโยชน ์ท ี่ใต ้ร ับจากโครงการ (รายลรเรยคประโพนท ี่ได ’้ร ับที่รควๆมสอฅคลัองตาม 
วัศรเบ่ระสงทโครaการ)

® ประโยชน์ล่อผู้เข้าร่วมโครงการ
เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร 

๒ ประโยชน์ล่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
๑. สร้างขวัญนละกำลังใจให้บุคลากรชองมหาวิทยาลัย 
๒. สถาบันวิจัยและพัฒนาทำหน้าที่ดามลันธกิจชองหน่วยงาบ 

๓ ประโยชน์ล่อห้องถ่ิน/บุฆชน/ลังคม 
๑. ฐความรัก และความสามัคคี 
๒. ล่งเสริมและพัฒนาศักยภาพต้านการวิจัย 

๒.«1๔ ผลผสิค ผลลัพธ์ ที่ไต้รับจากโครงการ 
๑. ผลผลิค (Output)

บุคลากรมีแรงผลักตัน และมีแรงจูงใจในการทำวิจัยเพมช้ืน 
๒. ผลลัพธ์ (Outcome)

บุคลากรมีการทำผลงานวิจัยเที่มชื้น
๓. ผลกระทบ (Impact) (ผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบที่ส่งผลฅ่รองค์กรพภายใน 

และภพนอก)

๔. ประสิทธ์ภาพ (Efficiency)

๔, ประสิทธ์ผล (Effectiveness)

๒.®๔ ผู้รับผดชอบหลักของโครงการ 
ช้ือผู้รับผดชอบโครงการ

อาจารย์สรสินบุ ฉายสินสอน 
ช้ือหน่วยงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๒.®๖ ชื้อหน่วยงาบร่วมโครงการ {น้ามี)

0  หน่วยงานร่วมภายในมหาวิทยาลัย
ผู้บริหาร และบุคลากรในมหาวิทยาลัย

□  หน่วยงานร่วมภายนอกมหาวิทยาลัย................ ................ ......................................

J p

(ลงช้ือ)............... Z....................................... เ ผ เ ร ฬ พ พ
(........(อาจารย์สรสินร..ฉาย.สินสอ.น).,...)

รองผู้อำนวย!*'ารสถาบัujiจัยและพัฒน'า



อริการบสิ/รองอริการบสิ/ผู้^ด้รับมอบทมาย 
( S )  อบุม้ติ 
( ) ไม่อบุม่ติ

(ลงข๋ึอ). \ J r \ A ,
(ผ ู้ขวยศาลติราจารร ติรไพสจ กาสิโ '̂ 

ดองอริการบสิ ^ฎ^ ราซ ^ รน^ 110®,1'



รายงานแนวทางการพ ัฒนาโครงการ

ป ็ญหาและอ ุปสรรคในการดำเน ินงาน

แนวทางการพ ัฒนาโครงการ

๑. บริหารจัดการงบประมาณทุนวิจ ัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. เพื่อเชิดซูและยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ ต่อไป



โครงการสร้างค่านิยมองค์กร “ MORALITY” มอบโล่สร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากร
วันจันทร์ท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔



MORALITY

M oral คุณธรรมประจำใจ

Yield นำพาส่ความสำเร็จ

Adoration มอบใจให้องค์กร

Team work ร่วมใจพัฒนา

Orderliness วนัยประจำตน

Loveliness เอออาทรแบ่งปัน

Innovation ลร้างสรรค์ความรู้ใหม่



โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เปน็องค์กรที่มีคุณภาพ 
เร่ือง “รายงานผลการดำเนินงานในส่วนของคณะและของทุกสาขาวิชา  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔” 
วันศุกร์ที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕  

ณ ห้องประชุม ช้ัน ๑๐ อาคาร ๙ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรูปแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM 
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรท่ีมีคุณภาพ เรื่อง “รายงานผลการดำเนิน
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์และพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔” 
วันศุกร์ท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ช้ัน ๑๐ อาคาร ๙ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรูปแบบ
ออนไลน์ผ่าน ZOOM เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ต่อผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ กรรมการบริหารคณะและ
คณาจารย์ และรับฟังข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง และกำหนดทิศทางการดำเนินงานของคณะจากวิทยากร
ภายนอก และเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของหน่วยงาน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดและกำหนดทิศ
ทางการดำเนินงานของคณะร่วมกัน เพื่อให้บุคลากรทุกท่านสามารถดำเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตรงตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมขับเคลื่อนในเรื่องการส่งเสริมและ
สร้างจิตสำนึกในการร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต การประพฤติมิชอบ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
การส่งเสริม/พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร “MORALITY” 
อันได้แก่ คุณธรรมประจำใจ (Moral) วินัยประจำตน (Orderliness) เป่ียมล้นรับผิดชอบ (Responsibility) มอบใจ
ให้องค์กร (Adoration) เอื ้ออาทรแบ่งปัน (Loveliness) สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ (Innovation) ร่วมใจพัฒนา 
(Teamwork) และนำพาสู่ความสำเร็จ (Yield) มีการประเมินผลความพึงพอใจผ่านแบบสอบถามออนไลน์ด้วย
ระบบ google doc โดยระดับความเข้าใจและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการท่ีมีต่อโครงการอยู่ในระดับมาก 



แนวทางการพัฒนาโครงการ 

๑. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 

 ในวันศุกร์ท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-๑๙ ส่งผลให้การจัด

โครงการรายงานผลการดำเนินงานในส่วนของคณะและของทุกสาขาวิชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต้อง

จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ และใช้เทคโนโลยี ZOOM ในการจัดการประชุม และเป็นช่วงเปิดภาคการศึกษา

ส่งผลคณาจารย์หลายท่านติดภารกิจเรื่องการจัดการเรียนการสอนไม่สามารถเข้าร่วมรับฟัง ข้อเสนอแนะจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิได้  

๒. แนวทางการพัฒนาโครงการ 

 คณะฯ ดำเนินงานเห็นควรให้จัดโครงการในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน

สามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพียงกนั 



แบบฟอร์มสรุปโครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรให้ยึดมั่นในค่านิยมขององค์กร MORALITY 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ลำดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ จำนวนผู้เข้าร่วม วันที่/สถานที่จัด หมายเหตุ 
๑. โครงการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ให้เป็นองค์กรท่ีมีคุณภาพ 
เรื่อง “รายงานผลการ
ดำเนินโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์และพันธกิจของ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔” 
 

๑.รายงานผลการดำเนินงาน ต่อผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ 
กรรมการบริหารคณะและคณาจารย์ และรับฟังข้อเสนอแนะ 
แนวทางการปรับปรุง และกำหนดทิศทางการดำเนินงานของ
คณะจากวิทยากรภายนอก 
๒.เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของหน่วยงาน ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดและกำหนดทิศทางการดำเนินงาน
ของคณะร่วมกัน  
๓.ให้บุคลากรทุกท่านสามารถดำเนินงานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพตรงตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๖๐ วันศุกรท่ี์ ๗ 
มกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๕ ณ ห้อง
ประชุม ช้ัน ๑๐ 
อาคาร ๙ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และ
รูปแบบออนไลน์
ผ่าน ZOOM 
 

 



แบบฟอร์มสรุปโครงการ (ใช้งบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

๑. ช่ือโครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรท่ีมีคุณภาพ 
 
๒. กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ “รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์และพันธกจิของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔” 
 
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

๓. สรุปผลการดำเนิน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “รายงานผลการ

ดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์และพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔” ในวันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม อาคาร ๙ ช้ัน ๑๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยรองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรเพื่อเชิดชู
เกียรตินักวิจัยให้กับบุคคลากรของคณะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จากนั้นรับฟังการบรรยายจากวิทยากรและการ
รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์และพันธกิจของสำนักงานและสาขาวิชาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แก่คณาจารย์และบุคคลากร กรรมการบริหารคณะและ
กรรมการประจำคณะ พร้อมท้ังเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานและทิศทางของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีตามแผนยุทธศาสตร์และบริบทตามทิศทางของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและเปิดโอกาสให้บุคลากรของ
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมกันในการวางแผนดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีบุคลากรเข้าร่วมโครงการท้ังหมด ๖๐ คน 
 

ตารางที่ 1 สรุปผลประเมินความรู้ความเข้าใจและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

ข้อ หัวข้อการประเมิน 
คะแนน 

(ค่าเฉลี่ย ± S.D.) 
แปรผล 

๑ ความรู้ความเข้าใจ 

 

๑.๑ ความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพฒันาท้องถิ่น 

๔.๐๕ ± ๐.๔๙ มาก 

๑.๒ ความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู 
 

๔.๑๒ ± ๐.๓๙ มาก 



2 
 

ข้อ หัวข้อการประเมิน 
คะแนน 

(ค่าเฉลี่ย ± S.D.) 
แปรผล 

๑ ความรู้ความเข้าใจ 
๑.๓ ความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิต
ท่ีมีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
เลิศ 

๔.๒๑ ± ๐.๖๔ มาก 

๑.๔ ความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การ
พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

๔.๑๒ ± ๐.๔๗ มาก 

๑.๕ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการอบรมและสามารถนำความรู้ท่ี
ได้รับไปพัฒนาการดำเนินงานได้ 

๔.๐๙ ± ๐.๙๘ มาก 

๒ ความพึงพอใจด้านการอบรม 

 
๒.๑ การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร ๔.๒๓ ± ๐.๗๕ มาก 
๒.๒ ความเหมาะสมของวัน/เวลา/สถานท่ีในการจัดอบรม ๔.๒๗ ± ๐.๖๕ มาก 

 ๒.๓ ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องด่ืม ๔.๑๕ ± ๐.๔๙ มาก 
 ๒.๔ ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดอบรม ๔.๓๖ ± ๐.๖๖ มาก 

หมายเหตุ ๑.๐๐ – ๑.๔๙ = ความพึงพอใจน้อยที่สุด, ๑.๕๐ – ๒.๔๙ = ความพึงพอใจน้อย, ๒.๕๐ – ๓.๔๙ = ความพึงพอใจปานกลาง,  

 ๓.๕๐ – ๔.๔๙ = ความพึงพอใจมาก, ๔.๕๐ – ๕.๐๐ = ความพึงพอใจมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

๑. เครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีปัญหาเป็นบางช่วงเวลา 
๒. ระบบเสียงในการถ่ายทอดจากห้องประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom มีปัญหาและเสียงก้องตลอดการ

ประชุม 
 

๔. สรุปการประเมินผลตัวชี้วัดและเป้าหมาย  
ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

๑. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๘๐ 

- มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๕.๗๑ 
(๖๐ คน) 

๒. ตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ 

- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ ในเนื้อหากิจกรรมหรือหัวข้อท่ี
จัดโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ
การจัดโครงการ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มข้ึน 
  มากกว่า ร้อยละ ๘๒.๕๐ 
 

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการ   
  จัดโครงการร้อยละ ๘๗.๒๐ 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่

ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ 
  ได้รับไปใช้ประโยชน์ ได้  ไม่น้อยกว่ า  
  ร้อยละ ๘๑.๘๑ 

๓. ตัวชี้วัดเชิงเวลา - สามารถจัดกิจกรรมตามท่ีกำหนดใน
โครงการได้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาท่ี
กำหนดไม่ร้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

- สามารถจัดกิจกรรมตามท่ีกำหนดใน
โครงการได้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาท่ี
กำหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐ 

 (ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ตามท่ีต้ังไว้ในตอนขอโครงการ) 

 
๔. ประมวลภาพกิจกรรม  
 

 
 

 
พิธมีอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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แนวทางการดำเนินงานและทิศทางของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแผนยุทธศาสตร์ 

และบริบทตามทิศทางของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะและรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการการดำเนินงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานของสาขาวิชาและรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการการดำเนินงาน 



7 
 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงานของสาขาวิชาและรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการการดำเนินงาน 
 

๖. ภาคผนวก เช่น ใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม/รายชื่อเครือข่ายความร่วมมือภายนอก/เอกสารประกอบ
โครงการ (ถ้ามี)  

- ดาวน์โหลดเล่มรายงานผลการดำเนินงาน : https://link.bsru.ac.th/9k8 
 
 
 
 




















