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ค ำน ำ 

 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตาม

ยุทธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ฉบับปรับปรุง แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2565) มาตรการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ.2561-2564) 

โดยมุ่งเน้นแนวทางการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง ป้องกันการทุจริตและปราบปรามทุจริต เพื่อให้บุคลากร

วิทยาลัยการจัดการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต มีจิตส านึกการต่อต้านทุจริต ตามแนวทางการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 การจัดท าแผนปฏิบัติป้องกันทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดท าขึ้นโดยสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ในยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย ประสิทธิภาพ 

โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล และเพื่อแสดงว่าวิทยาลัยการจัดการ เล็งเห็นถึงความส าคัญของการป้องกันทุจริต 

สร้างระบบการบริหารให้เกิดความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในวิทยาลัยการจัดการ 

อย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

        งานแผนงาน วิทยาลัยการจัดการ 
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สำรบัญ 

        หนา้ 
ค าน า          

หลักการและเหตุผล                4-5 

วัตถุประสงค์ 

ยุทธศาสตรท์ี่เกี่ยวข้อง            

 - ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)      5-8  

 - ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยากับแผนยุทธศาสตร์ชาติ      9 

    และแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 - ความเช่ือมโยงของวิสัยทัศน ์ปรัชญา ปณิธาน ค่านิยมรว่ม พันธกิจหลัก      10 

    และประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ 

 - ความเช่ือมโยงพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย    11  

    มปีระสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมภบิาล 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2569       12-24 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565        25-26
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 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2565) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ 

ส านักงาน ป.ป.ท. รวมถึงมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและนโยบายส าคัญของรัฐบาลที่

เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นแนวทางการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง ป้องกันการทุจริต และปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
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บุคลากรและภาคประชาสังคมมทีัศนคต ิและคา่นิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต มีจิตส านึกต่อต้านการทุจริต รวมทั้ง

มีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 ในการนี้ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน และด าเนินการ

ตามพันธกิจอย่างโปร่งใส โดยได้ก าหนดกิจกรรมให้ครอบคลุมตามแนวทางขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใส (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธ์ต่อไป 

 

 

 

1. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

2. เพื่อสง่เสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความทุจริต 

3. เพื่อป้องกันการทุจริตในหนว่ยงาน 

 

 

 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา

ประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดสิสัยทัศนว์่า "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" 

และมีเป้าหมายส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 

 1. ความมั่นคง ประกอบด้วยการมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในและ

ภายนอกประทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน

ทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง ประเทศมีความมั่นคง ในเอกราชและอธิปไตยมี

สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลาง และที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนระบบ

การเมืองมีความมั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่อง  และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชนมีความเข้มแข็ง 

ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่
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อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมีความทางมั่นคงของอาหาร 

พลังงาน และน้ า 

 2. ความมั่งคั่ง ประกอบด้วย ประเทศไทยมีการขยายตัวเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศ

ในกลุ่ม รายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์ จากการพัฒนาอย่างเท่า

เทียมกันมากขึ้น เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายใน และภายนอก

ประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ

คมนาคม ขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาค และระดับโลก

เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง และความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคน

อย่างต่อเนื่องได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนการเงินทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคมและทุน

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 3. ความยั่งยืนประกอบด้วย การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี  

ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับ และเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและ

การบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก  ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน 

ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น  คนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมี

ความเอื้ออาทร เสียสละ เพื่อผลประโยชน์สว่นรวม และประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือปฏิบัติตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) คือ 1) เพื่อสร้างความ ปรองดอง สมานฉันท์  

2) เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียมเป็นธรรม 3) เพื่อลดต้นทุนให้

ภาคการผลิตและบริการ 4) เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม ยุทธศาสตร์

ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 

ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

 

  

 (1) เสริมสรา้งความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์

ทรงเป็นประมุข 

 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมอืงขจัดคอร์รัปช่ันสร้างความ

เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
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 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจน การบริหารจัดการความ

มั่นคงชายแดนและชายฝัง่ทะเล 

 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรว่มมอืระหว่างประเทศ ทุกระดับและรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแหง่ชาติและระบบบริหารจัดการ ภัยพิบัติรักษาความมั่นคงของ

ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

 (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้อง จากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึน้ 

 

 

 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการคา้ การลงทุน พัฒนา สู่ชาติการค้า 

 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร

รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับผลิตภาพ

แรงงาน และพัฒนา SMEs สู่สากล 

 (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจ พัฒนาเขต เศรษฐกิจพิเศษชายแดน

และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจรญิ 

 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคง และพลังงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 

 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนา กับนานาประเทศ 

ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

 

 

 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชีวิต 

 (2) การยกระดับการศกึษาและการเรียนรูใ้ห้มคีุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 

 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
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 (4) การสรา้งเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 

 (5) การสรา้งความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 

  

 (1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ และสังคม 

 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อตอ่การด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเข้มแข็งของชุมชน 

 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 

 

 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มปีระสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับ ระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอย่างบูรณาการ 

 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

 (4) การพัฒนาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินเิวศและเมืองที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

 (5) การรว่มลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวใหพ้ร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 (6) การใชเ้ครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

 

 

 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐใหม้ีขนาดที่เหมาะสม 

 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

 (4) การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล 

 (6) พัฒนาระบบการใหบ้ริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

(7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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รปูภาพแสดง ความเชื่อมโยงแผนยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัพะเยากบัแผนยทุธศาสตร์ชาตแิละแผนต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
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รปูภาพแสดง ความเชื่อมโยงของวสิยัทศัน์ ปรัชญา ปณธิาน ค่านยิมรว่ม พันธกจิหลกั และประเดน็ยทุธศาสตร์ตา่งๆ  
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 รปูภาพแสดง ความเชื่อมโยงพนัธกจิ ประเดน็ยทุธศาสตร ์5 การพฒันาระบบบริหารจัดการทีท่ันสมยั มปีระสทิธภิาพ โปรง่ใสและมธีรรมภบิาล 
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แผนปฏบิตัิการปอ้งกนัการทุจรติ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565-2569 

 ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพฒันาระบบบริหารจดัการทีท่นัสมยั มปีระสทิธ ิโปรง่ใส และมีธรรมาภบิาล 

เป้ำประสงค ์ กลยุทธ ์ มำตรกำร 

 

ค่ำเปำ้หมำย โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต 2565 2566 2567 2568 2569 

5.1 การพัฒนา

คุณภาพองค์กร

เพื่อความเป็นเลิศ 

5.1.1 การพัฒนา

คุณภาพองค์กรตาม

เกณฑ์การประกัน

คุณภาพองค์กรเพื่อ

ความเป็นเลิศ 

(EdPEx) 

5.1.1.1 ส่งเสริม

สนับสนุนให้คณะ/

หนว่ยงานน าเกณฑ์

การประกันคุณภาพ

องคก์รเพื่อความเป็น

เลิศ (EdPEx) มาใชใ้น

การพัฒนาองคก์ร 

จ านวนคณะ/หน่วยงาน

ท่ีน าเกณฑก์ารประกัน

คุณภาพองค์กรเพื่อ

ความเป็นเลิศ (EdPEx) 

มาใชใ้นการพัฒนา

องคก์ร 

1 1 1 1 1 โครงการประกัน

คุณภาพการศึกษา

ภายในปีการศึกษา 

วทิยาลัยการ

จัดการ 

5.1.2 การพัฒนา

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ สนับสนุน

การพัฒนาคุณภาพ

องคก์ร 

5.1.2.1 พัฒนาและ

บูรณาการระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

สนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพองค์กร 

จ านวนระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

สนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพองค์กร 

1 1 1 1 1 กิจกรรมพัฒนา

ปรับปรุงเว็ปไซต์

วทิยาลัยการจัดการ 

วทิยาลัยการ

จัดการ 

5.2 การ

บริหารงานมธีรร

มาภบิาล และ

ความโปร่งใสอย่าง

ยั่งยืน 

5.2.1 ส่งเสริมการ

สร้างธรรมาภบิาล

ภายในมหาวทิยาลัย

อย่างย่ังยนื 

5.2.1.1 ส่งเสริมการ

บริหารงานดว้ยหลัก

ธรรมาภบิาลทั่วท้ัง

องคก์ร 

มรีะบบและ

กระบวนการท างาน 

(Work process) ด้าน

การสง่เสริมการ

บริหารงานดว้ยหลัก

ธรรมาภบิาลทั่วท้ัง

องคก์ร   

1 1 1 1 1 โครงการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติ

ภายใตห้ลักธรรมาภิ

บาลสู่การบริหาร

จัดการอย่างย่ังยนื

ของ วทิยาลัยการ

จัดการ (ITA) 

วทิยาลัยการ

จัดการ 
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เป้ำประสงค ์ กลยุทธ ์ มำตรกำร 

 

ค่ำเปำ้หมำย โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต 2565 2566 2567 2568 2569 

  5.2.1.2 ส่งเสริม

คุณธรรมและความ

โปร่งใส 

ผลการประเมิน ITA ระดับ

คณะ/หน่วยงานไม่ต่ ากว่า 

ระดับ A 

 

A A A A A โครงการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติ

ภายใตห้ลักธรรมาภิ

บาลสู่การบริหาร

จัดการอย่างย่ังยนื

ของ วทิยาลัยการ

จัดการ (ITA) 

วทิยาลัยการ

จัดการ 

 5.2.1.3 ส่งเสริมให้

ผู้บริหาร บุคลากร 

นสิิต และนักเรียน 

ปฏบัิตติามประมวล 

จรยิธรรรมอยา่ง

เครง่ครัด 

จ านวนเร่ืองหรือจ านวนข้อ

ร้องเรียนดา้นคุณธรรมและ

ความโปร่งใส ที่เข้าสู่

กระบวนการรับเร่ือง ที่ได้รับ

การแก้ไขและส่งขอ้มูล

ยอ้นกลับไปยังผู้ร้องเรียน 

0 0 0 0 0 สถิตขิ้อร้องเรียนดา้น

คุณธรรมและความ

โปร่งใส ประจ าป ี

วทิยาลัยการ

จัดการ 

5.3สภาพแวดลอ้ม

ของบุคลากร

เกือ้หนุนและมี

ประสิทธิภาพ 

5.3.1 พัฒนาขีด

ความสามารถ

บุคลากร 

5.3.1.1 สง่เสริมพัฒนา

ขีดความสามารถและ

อัตราก าลังบุคลากร

ตามความตอ้งการ

พัฒนาของ

มหาวทิยาลัย 

(CAPABILITY and 

CAPACITY) 

 

มรีะบบและกระบวนการ

ท างาน (Work process) ท่ี

ครอบคลุมเครอืขา่ยอุปทาน 

(Supply network) ด้านการ

พัฒนาขีดความสามารถของ 

บุคลากร  [EdPEx 6.1],   

1 1 1 1 1  วทิยาลัยการ

จัดการ 
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เป้ำประสงค ์ กลยุทธ ์ มำตรกำร 

 

ค่ำเปำ้หมำย โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต 2565 2566 2567 2568 2569 

    [EdPEx 5] 

1. ระบบประเมินความ

ตอ้งการด้านขดี

ความสามารถและ

อัตราก าลังบุคลากร 

2. วิธีการประเมิน

ทักษะ และสมรรถนะ

บุคลากร  

3. ระบบให้การรับรอง

คุณวุฒ ิ(certifications) 

หรือประกาศนียบัตร

ด้านทักษะ

ความสามารถของ

บุคลากร 

4. ระบบความก้าวหนา้

ของบุคลากรในระดับ

ตา่งๆ (staffing levels) 

5. ระบบการสรรหา 

วา่จ้าง และดูแล

บุคลากรใหม ่(New 

WORKFORCE  

Members)  

1 1 1 1 1  วทิยาลัยการ

จัดการ 
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เป้ำประสงค ์ กลยุทธ ์ มำตรกำร 

 

ค่ำเปำ้หมำย โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต 2565 2566 2567 2568 2569 

   6.ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศสนับสนุน

การบริหารทรัพยากร

บุคคล (HR SMART) 

ฯลฯ 

      วทิยาลัยการ

จัดการ 

5.3.3 ส่งเสริม

ความก้าวหนา้ตามสาย

งาน 

5.3.3.1 ความส าเร็จใน

งาน (Work 

Accomplishment) 

มรีะบบและ

กระบวนการท างาน 

(Work process) ด้าน

การสง่เสริม

ความก้าวหนา้ตาม

สายงาน [EdPEx 6.1],  

[EdPEx 5]  

1. ระบบและกลไกใช้

ประโยชนอ์ย่างเต็มท่ี

จากสมรรถนะหลัก

ขององค์กร 

2. ระบบและกลไกการ

ส่งเสริมสนับสนุนการ

มุง่เนน้ลูกค้าและธุรกิจ 

3. ระบบและกลไก

ผลักดันใหผ้ลการ 

ด าเนนิการท่ีเหนอืกวา่ 

1 1 1 1 1  วทิยาลัยการ

จัดการ 
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เป้ำประสงค ์ กลยุทธ ์ มำตรกำร 

 

ค่ำเปำ้หมำย โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต 2565 2566 2567 2568 2569 

5.4 บรรยากาศ

การท างานของ

บุคลากร 

(WORKFORCE 

Climate) 

5.4.1 พัฒนา

สภาพแวดลอ้มของการ

ท างาน (Workplace 

Environment) 

5.4.1.1 สร้างความ

มั่นใจด้านสุขภาพ 

ความปลอดภัย 

(security) และความ

สะดวกในการเข้าถึง

สถานท่ีท างานของ

บุคลากร 

มรีะบบและ

กระบวนการท างาน 

(Work process) ด้าน

การสง่เสริมสุขภาพ

และความปลอดภัย

บุคลากรและระบบ

การเข้าถึงสถานท่ี

ท างานของบุคลากร  

[EdPEx 6.1],  [EdPEx 

5]   

1 1 1 1 1  วทิยาลัยการ

จัดการ 

5.4.2 ส่งเสริมการ

ด าเนนิงานตามนโยบาย

และสิทธิประโยชน์

ส าหรับบุคลากร 

(WORKFORCE Benefits 

and Policies) 

5.4.2.3 สนับสนุน

บุคลากรโดยจัดให้มี

สวัสดกิาร สิทธิ

ประโยชน ์และนโยบาย

สนับสนุนความ

ตอ้งการของบุคลากรท่ี

หลากหลาย 

มรีะบบและ

กระบวนการท างาน 

(Work process) ด้าน

ระบบสวัสดกิารและ

สิทธิประโยชนข์อง

บุคลากร  

[EdPEx 6.1],  [EdPEx 

5]   

มรีะบบและ

กระบวนการท างาน 

(Work process)  

 

2 2 2 2 2  วทิยาลัยการ

จัดการ 
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เป้ำประสงค ์ กลยุทธ ์ มำตรกำร 

 

ค่ำเปำ้หมำย โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต 2565 2566 2567 2568 2569 

5.5 ความผกูพัน

ของบุคลากร 

(Workforce 

Engagement 

5.5.1 สร้างคา่นิยม

ความรัก ความผูกพัน 

และการมสี่วนร่วมใน

องคก์ร (Assessment 

of Workeforce 

ENGAGEMENT) 

5.5.1.1 สง่เสริมการ

สร้างค่านยิมให้

บุคลากรเกิดความรัก 

ผูกพันธ์ และการมสี่วน

ร่วมในองค์กร (Drivers 

of ENGAGEMENT) 

ตามกลุ่มและประเภท

บุคลากร 

ด้านความผกูพันของ

บุคลากร และ

ขับเคลื่อนความผูกพัน 

 [EdPEx 6.1],  [EdPEx 

5]   

2 2 2 2 2  วทิยาลัยการ

จัดการ 

  5.5.1.2 พัฒนาระบบ

การประเมินความ

ผูกพัน และการมสี่วน

ร่วมในองค์กร 

(Assessment of 

ENGAGEMENT) 

มรีะบบการประเมิน

ความผูกพัน   

[EdPEx 6.1],  [EdPEx 

5] 

1 1 1 1 1  วทิยาลัยการ

จัดการ 

5.6 วัฒนธรรม

องคก์ร 

(Organizational 

Culture) 

5.6.1 เสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร ให้

เกิดการสื่อสาร

ค่านยิมและ

วัฒนธรรมองค์กรท่ีดี

ร่วมกัน 

5.6.1.1 ส่งเสริมให้

หนว่ยงานสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร ให้

เกิดการสื่อสารค่านยิม

และวัฒนธรรมองค์กร

ท่ีดร่ีวมกัน 

มรีะบบและ

กระบวนการท างาน 

(Work process) 

ด้านสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร ให้

เกิดการสื่อสารค่านยิม

และวัฒนธรรมองค์กร

ท่ีดร่ีวมกัน [EdPEx  

1 1 1 1 1  วทิยาลัยการ

จัดการ 
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เป้ำประสงค ์ กลยุทธ ์ มำตรกำร 

 

ค่ำเปำ้หมำย โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต 2565 2566 2567 2568 2569 

    1. มีระบบและกลไก

การสง่เสริมวัฒนธรรม

องคก์ร 

2. มีวัฒนธรรมการ

สื่อสารองคก์รท่ีเปิด

กว้าง 

3. วัฒนธรรมการ

ท างานที่ดีมี

ประสิทธิภาพ 

      วทิยาลัยการ

จัดการ 

 5.6.2 ก าหนด

วัฒนธรรมองค์กรให้

สนับสนุนวสิัยทัศน์

และค่านิยม 

5.6.2.1 ส่งเสริมให้

บุคลากรปฏบัิตติาม

วสิัยทัศน์และค่านิยม

ร่วมของมหาวทิยาลัย 

มกีารสง่เสริมให้

บุคลากรปฏบัิตติาม

วสิัยทัศน์และค่านิยม

ร่วมของมหาวทิยาลัย 

1 1 1 1 1  วทิยาลัยการ

จัดการ 

 5.6.3 สร้าง

วัฒนธรรมการท างาน

สู่ผลลัพธ์ท่ีมีต่อลูกค้า 

5.6.3.1 ส่งเสริมการ

สร้างวัฒนธรรมการ

ท างานสู่ผลลัพธ์ท่ีมีต่อ

ลูกค้า 

มวีัฒนธรรมการ

ท างานสู่ผลลัพธ์ท่ีมีต่อ

ลูกค้า 

 

 

 

 

 

 

1 1 1 1 1  วทิยาลัยการ

จัดการ 
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เป้ำประสงค ์ กลยุทธ ์ มำตรกำร 

 

ค่ำเปำ้หมำย โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต 2565 2566 2567 2568 2569 

5.7 ผลการ

ปฏบัิตงิานและการ

พัฒนาที่ดีและมี

ประสิทธิภาพ 

(PERFORMANCE 

Management and 

Development 

5.7.1 พัฒนาระบบ

การจัดการผลการ

ปฏบัิตงิานของบุคลา

การสายสนับสนุนให้

เกิดการท างานที่

ให้ผลการด าเนนิงาน

ท่ีด ี

5.7.1.1 ส่งเสริมการ

ปฏบัิตงิานและการ

พัฒนาที่ดีและมี

ประสิทธิภาพ และน า

แนวปฏบัิตท่ีิด ี(Best 

Practise) ไปใช้

ประโยชน ์การพัฒนา

ผลการปฏบัิตงิาน 

(PERFORMANCE 

Development) 

มรีะบบและ

กระบวนการท างาน 

(Work process) ด้าน

การประเมินผลการ

ปฏบัิตงิาน และแนว

ปฏบัิตท่ีิด ี(Best 

Practise)  

[EdPEx 6.1],  [EdPEx 

5]   

1. การบริหาร

ค่าตอบแทน การให้

รางวัล การยกย่อง

ชมเชย และการสร้าง

แรงจูงใจในการท างาน 

2. การบริหาร

ค่าตอบแทน การให้

รางวัล การยกย่อง

ชมเชย และการสร้าง

แรงจูงใจในการท างาน 

3. การยอมรับความ

เสี่ยงท่ีผ่านการ 

 

1 1 1 1 1  วทิยาลัยการ

จัดการ 
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เป้ำประสงค ์ กลยุทธ ์ มำตรกำร 

 

ค่ำเปำ้หมำย โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต 2565 2566 2567 2568 2569 

   4. การจัดการผลการ

ปฏบัิตงิาน 

ของบุคลากรด้านการ

มุง่เนน้ลูกค้าและธุรกิจ 

5. การจัดการผลการ

ปฏบัิตงิานของ

บุคลากรด้านการ

บรรลุผลส าเร็จของ

แผนปฏิบัตกิาร 

6. การเรียนรู้และ

สนับสนุนความ

ตอ้งการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากร ตามทศิ

ทางการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

7. การเรียนรู้และ

พัฒนาขององค์กรด้าน

ความปรารถนาในการ

เรียนรู้และพัฒนาของ

บุคลากร 

8. ระบบการเรียนรู้

และพัฒนาขององคก์ร 

      วทิยาลัยการ

จัดการ 
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เป้ำประสงค ์ กลยุทธ ์ มำตรกำร 

 

ค่ำเปำ้หมำย โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต 2565 2566 2567 2568 2569 

   ด้านสนับสนุนการ        

    ปรับปรุงผลการ

ด าเนนิการขององคก์ร 

และความเสี่ยงท่ีผ่าน

การประเมินผลได้ผล

เสียอย่างรอบด้าน 

9. การเรียนรู้และ

พัฒนาขององค์กรด้าน

การสนับสนุน

จรยิธรรม และวิธี

ปฏบัิตทิางธุรกิจอย่าง

มจีรยิธรรม 

      วทิยาลัยการ

จัดการ 

 5.7.2 พัฒนา

ประสิทธิผลของการ

เรียนรู้และการพัฒนา 

(LEARNING and 

Development 

EFFECTIVENESS) 

5.7.2.1 ก าหนดวธีิ

ประเมินประสิทธิผล

และประสิทธิภาพของ

ระบบการเรียนรู้และ

การพัฒนา 

มรีะบบและ

กระบวนการท างาน 

(Work process) ด้าน

เพัฒนาประสิทธิผล

ของการเรียนรู้และการ

พัฒนา และ

ความก้าวหนา้สาย

อาชีพ 

[EdPEx 6.1],  [EdPEx 

5]   

2 2 2 2 2  วทิยาลัยการ

จัดการ 
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เป้ำประสงค ์ กลยุทธ ์ มำตรกำร 

 

ค่ำเปำ้หมำย โครงกำร/กิจกรรม ผูร้ับผดิชอบ 

ผลผลิต 2565 2566 2567 2568 2569 

   1. มีระบบการจัดการ

การพัฒนา 

ความก้าวหนา้ตาม

สายอาชพีของ

บุคลากรและผู้น าใน

อนาคตขององค์กร 

2. มีแผนการสบืทอด

ต าแหนง่ของต าแหนง่

บริหาร ผู้น า และ

ต าแหนง่อื่นท่ีส าคัญ 

 

       

5.8 มหาวทิยาลัย

ได้รับการจัดอันดับ

สถาบันการศึกษา

สีเขียวท่ีเป็นมติร

กับสิ่งแวดลอ้ม

ระดับโลก (UI 

Green) 

5.8.1 พัฒนากายภาพ 

และสิ่งแวดลอ้มตาม

เกณฑ์ UI Green สู่

การเป็นมหาวิทยาลัย

ตน้แบบในการสร้าง

ความยั่งยืน 

5.8.1.1 ส่งเสริมการ

ด าเนนิการตาม

ประเด็นหลักของ

เกณฑ์ UI Green 

Metric เพื่อพัฒนาสู่

การเป็นมหาวิทยาลัย

ตน้แบบในการสร้าง

ความยั่งยืน 

จ านวนคณะ/หน่วยงาน

ท่ีเข้าร่วมการจัดอันดับ

ตามเกณฑ์การ

ประเมินมหาวทิยาลัยสี

เขียว (UI Green) 

0 0 0 0 1 โครงการส านักงาน 

สีเขียว 

วทิยาลัยการ

จัดการ 



24 
 

 

 

 

 

 

เป้ำประสงค ์ กลยุทธ ์ มำตรกำร 

 

ค่ำเปำ้หมำย โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต 2565 2566 2567 2568 2569 

   จ านวนคณะ/หน่วยงาน

ท่ีเข้าร่วมการจัดอันดับ

ส านักงานสีเขียว 

(Green Office) 

1. มีระบบการจัดการ

การพัฒนา 

ความก้าวหนา้ตาม

สายอาชพีของ

บุคลากรและผู้น าใน

อนาคตขององค์กร 

2. มีแผนการสบืทอด

ต าแหนง่ของต าแหนง่

บริหาร ผู้น า และ

ต าแหนง่อื่นท่ีส าคัญ 

 

0 0 0 0 1 โครงการส านักงาน 

สีเขียว 
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แผนปฏบิตัิการปอ้งกนัการทุจรติ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

 ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพฒันาระบบบริหารจดัการทีท่นัสมยั มปีระสทิธ ิโปรง่ใส และมีธรรมาภบิาล 
 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ งบที่ใช้ไป รำยงำน

ควำมก้ำวหน้ำ 

1 โครงการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในปี

การศึกษา 2564 

- ร้อยละของผลการ

ประเมินการ ศกึษาดว้ย

เกณฑ์คุณภาพการศกึษา 

เป็นเลิศ EdPEX 

- ร้อยละของหลักสูตรท่ี

ผ่านการ ประเมินคุณภาพ

การศึกษาระดับ หลักสูตร 

 

ร้อยละ 100 พ.ค.-ก.ย. 65 น.สธนาภรณ ์

ภูพ่ฤกษชาต ิ

40,000.00   ด าเนนิการแล้ว 

 อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

 ยังไม่ด าเนนิการ 

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ประจ าปงีบประมาณ 

2565 

 - สามารปรับปรุงบริเวณท่ี

ใชใ้นการด าเนินงานวทิยาลัย

การจัดการตามท่ีก าหนดไว ้ 

- ความพงึพอใจผูใ้ชบ้ริการ 

 

ร้อยละ 80 ต.ค. 64-ก.ย.65 น.ส.กัญญาภัทร 

ศรีอาจ 

10,000.00   ด าเนนิการแล้ว 

 อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

 ยังไม่ด าเนนิการ 

3 โครงการประชาสัมพันธ์

วทิยาลัยการจัดการและ

บริหารจัดการสู่องค์กร

แห่งการเรียนรู้ 

- ข่าวประชาสัมพันธ์ท่ีได้รับ

การเผยแพร่ขอ้มูลโดยตั้ง

บ่งช้ี จ านวน 100 ครัง้ 

  - ความพงึพอใจในการ

รับรู้ขา่วสารในโครงการ 

ร้อยละ 80 ต.ค. 64-ก.ย.65 น.ส.สมฤดี  

ศรีสงคราม 

50,000.00   ด าเนนิการแล้ว 

 อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

 ยังไม่ด าเนนิการ 
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ค่าเฉลี่ย x = 4.0  

ล ำดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา ผูร้ับผิดชอบ งบประมาณ งบที่ใชไ้ป รายงานความก้าวหน้า 

4 โครงการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติภายใต้

หลักธรรมาภบิาลสู่บริหาร

จัดการอย่างย่ังยนืของ

วทิยาลัยการจัดการ (ITA) 

- คณาจารย์ เจ้าหนา้ที่และ

นสิิตเข้าร่วมกิจกรรม ค่า

เป้าหมาย- -ท่ีต้ังไว้ จ านวน 

25 คน 

- ประเมินความพงึพอใจ

ผู้ใชบ้ริการ จ านวน 25 คน 

ร้อยละ 80 ม.ค.-พ.ค.65 ดร.เพ็ญพมิพ ์ 

พวงสุวรรณ 

3,000.00   ด าเนนิการแล้ว 

 อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

 ยังไม่ด าเนนิการ 

5 โครงการพัฒนาทักษะ

บุคลากรในศตวรรษท่ี 21 

ของวิทยาลัยการจัดการ 

-ร้อยละผู้เข้าร่วมพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร 25 คน 

ขึน้ไป 

- ความพงึพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ (คา่เฉลี่ย

ไมอ่ยู่กวา่ 4.00) 

ร้อยละ 80 ต.ค. 64-ก.ย.65 น.ส.กัญญาภัทร 

ศรีอาจ 

10,000.00   ด าเนนิการแล้ว 

 อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

 ยังไม่ด าเนนิการ 

 


