
การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง สถาบันได้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการตระหนักถึงพิษภัย

ของการทุจริต และให้ความส าคัญของการไม่ทุจริต ต่อต้านการทุจริต 
ตลอดจนร่วมกันสอดส่อง ดูแล และตรวจสอบเพ่ือป้องกันมิให้เกิด
ทุจริตในหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น การจัด
อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทุจริตก าหนด การป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต การเข้าร่วมกิจกรรมในการรับรู้ รับทราบไป
กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนร่วมเป็นภาคี เครือข่าย  
ในแนวทางการต่อต้านป้องกันการทุจริต จากหน่วยงานกลาง ของรัฐ 
(ปปช /ปปท) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และก าหนดหลักสูตรที่มี
เนื้อหาสาระ ในการต่อต้านป้องกันและควบคุมการทุจริต ต่อผู้เรียน 
การประกาศเจตนารมณ์ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่แนวปฏิบัติการ
เป็นองค์กรต่อต้านและปลอดการทุจริต และการจัดหน่วยงานและ
กรรมการให้มีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานการ
ปฏิบัติงาน การจัดซื้อ/จ้าง การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร เป็นต้น 

สถานะการด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) 
………………………………………………………………………………………………….. 

ผลการด าเนินงาน 1. จัดท าแผนปฏิบัติการทุจริต โดยการติดป้ายรณรงค์สร้างจิตส านึก
การปฏิบัติงานอย่างสุจริต 
2. จัดโครงการปลูกจิตส านึกและสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตให้กับ
บัณฑิตใหม่เริ่มวัยท างาน ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยวิทยาลัย
นาฏศิลปเชียงใหม่ 
3. ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการ สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นและ
เจตนารมณ์ในการบริหารราชการด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลักธรรมภิบาล และเป็นการพัฒนาองค์กร
ด้านคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 



ป้ายรณรงค์สร้างจิตส านึกการปฏิบัติงานอย่างสุจริต 

 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 



 



 

 
 
 
 
 

รูปแบบรายงานประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 
 

๑. ชื่อโครงการ   ปลูกจิตส านึกและสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตให้กับบัณฑิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   
๒. หน่วยงานที่ผิดชอบโครงการ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 

๓. ผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการ  นายทยากร  พ่ึงกริม 

๔. ที่ปรึกษาโครงการ         - 

 (กรณี สโมสร/ชมรม เป็นผู้จัด)    

๕. ผลการด าเนินการตามเปา้หมาย  

การด าเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดใน

โครงการ***) 

ผลการด าเนินงานจริง 

เป้าหมายการด าเนินงาน   
๑) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ 

๑) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ 

๑) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ 

        ๑.๑. นักเรียน - ๑.๑. นักเรียน -          ๑.๑. นักเรียน - 
        ๑.๒. นักศึกษา ๖๕ คน ๑.๒. นักศึกษา ๖๕   คน         ๑.๒. นักศึกษา ๖๕  คน 

สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ 

๖๓  คน 

๒)  ระยะเวลาการจัดกิจกรรม/
โครงการ 

๑  วัน ๑  วัน 

๓)  สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ  ณ   โรงแรมเมอร์เคียว อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่  

ณ   โรงแรมเมอร์เคียว อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่  

เป้าหมาย/วิธีการด าเนินงาน 
ด้านกิจกรรม/เนื้อหา (๑) 
 
 
 
 
 
 

๑) เชิงปริมาณ  
ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน จ านวน 
๖๕  คนประกอบด้วยนักศึกษา
จ านวน ๖๕  คน   
 ๒) เชิงคุณภาพ   

นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต   

 ๑) เชิงปริมาณ  
ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน จ านวน 
๖๕  คน คนประกอบด้วยนักศึกษา
จ านวน ๖๕  คน   
 ๒) เชิงคุณภาพ   

ต.๑ 



 

การด าเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดใน

โครงการ***) 

ผลการด าเนินงานจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ๖.๒  นักศึกษา เป็นตัวอย่าง 
และเป็นพลังในการสร้างกลุ่ม
เครือข่ายความร่วมมือในการ
ต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา 
     ๖.๓ ส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
บั ณ ฑิ ต  วิ ท ย า ลั ย น า ฏ ศิ ล ป
เชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์  

วิธีด าเนินการด้านกิจกรรม 
-ประชุมวางแผนการท าโครงการ 
-จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
-จัดท าก าหนดการ 
-แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
-ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
- ด าเนินการตามแผนที่วางไว้   

วิธีด าเนินการด้านกิจกรรม 
-ประชุมวางแผนการท าโครงการ 
-จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
-จัดท าก าหนดการ 
-แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
-ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
- ด าเนินการตามแผนที่วางไว้   

 เนื้อหาของการด าเนินกิจกรรม 
-การบรรยายหัวข้อคุณธรรม
จริยธรรมในการท างาน 
- ที่มาและความรู้เกี่ยวกับองค์กร
ปราบปรามการทุจริตและคอรัปชั่น/
การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ 
-  ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของ
ส านักงานป.ป.ท /ป.ป.ช.รวมทั้ง
พระราชบัญญัติและกฎหมายที่ว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในปีพ.ศ.ต่าง ๆ  และบทบาท
หน้าที่ขององคก์รหน่วยงานการ
ต่อต้านคอรัปชั่น 
 

 เนื้อหาของการด าเนินกิจกรรม 
-การบรรยายหัวข้อคุณธรรม
จริยธรรมในการท างาน 
- ที่มาและความรู้เกี่ยวกับองค์กร
ปราบปรามการทุจริตและคอรัปชั่น/
การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ 
-  ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของ
ส านักงานป.ป.ท /ป.ป.ช.รวมทั้ง
พระราชบัญญัติและกฎหมายที่ว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในปีพ.ศ.ต่าง ๆ  และบทบาทหน้าที่
ขององค์กรหน่วยงานการต่อต้าน
คอรัปชั่น 
 



 

การด าเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดใน

โครงการ***) 

ผลการด าเนินงานจริง 

-กรณีศึกษารูปแบบของการทุจริต
คอรัปชั่นและการประพฤติมิชอบใน
ระบบราชการของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 

-กรณีศึกษารูปแบบของการทุจริต
คอรัปชั่นและการประพฤติมิชอบใน
ระบบราชการของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 

๖. การบรรลุความส าเร็จของโครงการ 

 ๖.๑ ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ 

วัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
ผลการด าเนินงาน  (๒) 

 
ความส าเร็จ วิธีการ

ประเมิน บรรลุ ไม่บรรลุ 

      ๖.๑  เพ่ือปลูกจิตส านึก สร้าง
ความเข้าใจและภูมิคุ้มกันการทุจริต 
ให้กับนักศึกษา และส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการ
ทุจริต   
      ๖.๒ เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา 
เป็นตัวอย่าง และเป็นพลังในการ
สร้างกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือใน
การต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา 
     ๖.๓ เพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
บัณฑิต วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

 

๖.๑  เพ่ือปลูกจิตส านึก สร้าง
ความเข้าใจและภูมิคุ้มกันการ
ทุ จ ริ ต  ให้ กั บนั กศึ กษา  และ
ส่ ง เสริมความรู้  ความ เข้ า ใจ
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต   
   ๖.๒ เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา 
เป็นตัวอย่าง และเป็นพลังในการ
สร้างกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือ
ในกา รต่ อต้ านกา รทุ จ ริ ต ใ น
สถานศึกษา 
 ๖.๓ เพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
บัณฑิต วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

√  การสังเกต 

 

 



 

๖.๒ ความส าเร็จตามคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  (SMART) 

คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  (SMART) 

 
ผลการด าเนินงาน (๓) 

 

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่บรรลุ 

๑. SD = ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลความรับผิดชอบ และ
ภาวะผู้น า  

นักศึกษามีทักษะในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับเพื่อนและอาจารย์
มีความรับผิดชอบในงานที่
มอบหมายและมีภาวะผู้น า                     
กล้าแสดงออก   

√  สังเกตจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
การมีปฏิสัมพันธ์
ของนักศึกษาแต่ละ
กลุ่ม 

๒. MD = ด้านความรู้  นักศึกษาได้รับความรู้ และ
หลักธรรมค าสอน แนวทางใน
ประพฤติปฏิบัติตนในการมี
คุณธรรมจริยธรรมอันดีเพ่ือน าไป
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตและ
การท างาน  

√  การบรรยาย 
 

๓. AD = ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นักศึกษารู้จักคิดวิเคราะห์ ในการ
ตอบค าถามเมื่อรับฟังการบรรยาย
ธรรมะ  และการท าแบบทดสอบ
ก่อน/หลังรับการอบรม 

√   แบบประเมินความ
พึงพอใจของ
นักศึกษา 

๔. RD = ด้านคุณธรรม จริยธรรม  นักศึกษามี ความรับผิดชอบ ต่อ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีความตรง
ต่อเวลาและมีความเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม 

√  กิจกรรมการเข้าร่วม
อบรม/การท า
แบบทดสอบก่อน/
หลังอบรม 

๕. TD = ด้านทักษะทางปัญญา 

นักศึกษารู้จักใช้ปัญญาในการ
แก้ปัญหาการตอบค าถามของ
วิทยากร และการท าแบบทดสอบ
องค์ความรู้ที่ดีรับจากการบรรยาย 

  √  

การสังเกตการทักษะ
การท างาน/การตอบ
ค าถาม/การท า
แบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 



 

๗. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(***ที่ได้รับ
อนุมัติ***) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(***ที่ได้อนุมัติ
เบิกจ่าย***) 

เงินรายได ้ฯ     ๓๐,๐๐๐ บาท                  
(สามหมื่นบาทถ้วน) 

 ๓๐,๐๐๐ บาท                  
(สามหมื่นบาทถ้วน) 

เงินงบประมาณจากแหล่งอ่ืน ๆ (โปรดระบุ)    - - 
รวม    ๓๐,๐๐๐ บาท                   ๓๐,๐๐๐ บาท                      

คงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท                      
 
๘. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินกิจกรรม/โครงการ (๔)  
 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนิน
โครงการ 

ไม่มี   ไม่มี 

หมายเหตุ   แนวทางระบุปัญหา ให้ระบุเป็นรายกิจกรรม และภาพรวมของโครงการ 

๙. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
   ๙.๑   ควรมีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ต่อเนื่องทุกชั้นปีแต่อาจมีการปรับหัวข้อให้สัมพันธ์กับสมรรถนะ  
รายชั้นปีของนักศึกษา  เนื่องจากเป็นโครงการที่มีประโยชน์โดยตรงต่อวิชาชีพของนักศึกษา 

  
  
 



 

   
แบบติดตามผล  ปลูกจิตส านึกและสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตให้กับบัณฑิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   

และตรงตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต (มืออาชีพงานศิลป์) ของสถาบันฯ 

(๑) 
ล ำดับ 

(๒)กิจกรรม/
โครงกำร 

(๓)กลุ่มเป้ำหมำย 
(๔)วัตถุประสงค์  
กิจกรรม/โครงกำร 

(๕)ควำมส ำเร็จตำม 
คุณลักษณะบัณฑิตฯ 

(๖)ภำพกิจกรรม 
/โครงกำร 

(๗)หมำยเหตุ 

  
 

 

เป้าหมายที่ก าหนด 
นักเรียน.........-....คน 
นักศึกษา  ๖๕  คน    
รวม....๖๕.......คน 

วัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
  ๖.๑  เพ่ือปลูกจิตส านึก 
สร้างความเข้าใจและ
ภูมิคุ้มกันการทุจริต ให้กับ
นักศึกษา และส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การต่อต้านการทุจริต   
      ๖.๒ เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษา เป็นตัวอย่าง และ
เป็นพลังในการสร้างกลุ่ม
เครือข่ายความร่วมมือใน
การต่อต้านการทุจริตใน
สถานศึกษา 
     ๖ .๓  เ พ่ือส่ ง เสริม อัต
ลักษณ์ของบัณฑิต วิทยาลัย
นาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์  

ความส าเร็จตามคุณลักษณะ
บัณฑิตอันพึงประสงค์                    
ในแบบ  
ต.๑ ผลการด าเนินงาน ข้อ 
๖.๒  

 SD ๔.๙๕   

 MD ๔.๙๕ 

 AD  ๔.๓๐ 
 RD ๔.๙๕ 

 TD  ๔.๕๘ 
 

 
 

ผลการด าเนินงานจริง 
นักเรียน.. .-   คน 
นักศึกษา....๖๓.......คน 

 

ต.๒ 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑) 
ล ำดับ 

(๒)กิจกรรม/
โครงกำร 

(๓)กลุ่มเป้ำหมำย 
(๔)วัตถุประสงค์  
กิจกรรม/โครงกำร 

(๕)ควำมส ำเร็จตำม 
คุณลักษณะบัณฑิตฯ 

(๖)ภำพกิจกรรม 
/โครงกำร 

(๗)หมำยเหตุ 

 

 

 
 

ผลการประเมินความส าเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์ 
 ๑  นักศึกษามีจิตส านึก  ใน 
การป้องกันการทุจริต มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การต่อต้านการทุจริต   

    ๒  นักศึกษา เป็น
ตัวอย่าง และเป็นพลังใน
การสร้างกลุ่มเครือข่าย
ความร่วมมือในการต่อต้าน
การทุจริตในสถานศึกษา 

    ๓ กิจกรรมส่งเสริม                   
อัตลักษณ์ของบัณฑิต 
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 
 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 
 แบบติดตามผลโครงการค่ายคุณธรรม “จิตอาสาท าความดีเพื่อแม่ของแผ่นดิน” 

และตรงตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต (มืออาชีพงานศิลป์) ของสถาบันฯ (นักศึกษาระดับปริญญาตรี) 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนนักศึกษา

ทั้งหมด 

จ านวนนักศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร 

จ านวนนักศึกษา 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

กิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

จ านวนนักศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรมชมรม 

ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

จ านวนนักศึกษา 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

กิจกรรมชมรมท่ีสอดคล้องกับ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 นักศึกษาชั้น
ปริญญาตรีปีที่ 

๔,๕  

๖๕ ๖๓ ๖๓ ๖๓   ๖๓ 

รวม ๖๕ ๕๓  ๖๓  ๖๓ ๖๓   

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร 

 - จ านวน ศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๒    ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 

 - จ านวน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ     ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

กิจกรรมชมรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 - จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมชมรม คิดเป็นร้อยละ  ๙๖.๙๒  ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 

 - จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมชมรมและผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมชมรม คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๒   ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ต.๓ 








