
 
    
 
 
 

 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ที่  1513/2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
------------------------------------------ 

 

 ด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) 
ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖5 แก่หน่วยงำนที่รับกำรประเมิน เพ่ือให้หน่วยงำนที่
เข้ำรับกำรประเมินมีควำมเข้ำใจในกรอบและแนวทำงกำรประเมินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและทิศทำงเดียวกันของ
เกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖5   

  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวส ำเร็จไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ จึงอำศัยอ ำนำจตำม
ควำมในมำตรำ ๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖5  ประกอบด้วย 

 

    ๑. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้ำที่ ให้ข้อเสนอแนะ แก้ปัญหำและสั่งกำรตำมเห็นสมควร 
ประกอบด้วย 
    อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร     ประธำนกรรมกำร 
    รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร      รองประธำนกรรมกำร 
    รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ          
   และบริกำรวิชำกำร       รองประธำนกรรมกำร 
 รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร      กรรมกำร 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย ศิลปะและวัฒนธรรมและกิจกำรนักศึกษำ  กรรมกำร 
ผู้ช่วยอธิกำรบดี        กรรมกำร   

    คณบดีคณะครุศำสตร์      กรรมกำร 
    คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์    กรรมกำร 
    คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร     กรรมกำร 
   คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี    กรรมกำร  
   คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม    กรรมกำร 
   คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์     กรรมกำร 
   คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย        กรรมกำร 
   ผู้อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด      กรรมกำร 
   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม      กรรมกำร 
    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน      กรรมกำร 
    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ     กรรมกำร 
    ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ     กรรมกำร 
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    ประธำนสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร       กรรมกำร 
    ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง      กรรมกำร 
    ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ       กรรมกำร 

  ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน       กรรมกำร 
  รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี      กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
 

๒. คณะกรรมการตรวจสอบผลการด าเนินงาน มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ ตรวจสอบ แก้ไขวินิจฉัย 
ข้อเสนอแนะ ให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขวัญดำว  แจ่มแจ้ง   ประธำนกรรมกำร 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ระมัด  โชชัย    กรรมกำร 
รองศำสตรำจำรย์พรเพ็ญ  โชชัย    กรรมกำร 

   รองศำสตรำจำรย์วิสิฐ  ธัญญะวัน    กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชญำดำ  กลิ่นจันทร์   กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ตรรกพร สุขเกษม   กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นรุตม์  บุตรพลอย   กรรมกำร 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กำรันต์  เจริญสุวรรณ   กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฐิกำนต์  ปิ่นจุไร   กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำลี  ตระกูล   กรรมกำร 
ดร.มะลิวัลย์ รอดก ำเหนิด      กรรมกำร   
นำงสำวอุทุมพร  สอนบุญเกิด     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำงสำวศุภลักษณ์  สมโภชน์     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

๓. คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีหน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำ และด ำเนินกำร 
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรจัดเก็บข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ประกอบด้วย 

รองศำสตรำจำรย์วิสิฐ  ธัญญะวัน     ประธำนกรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรหมเมศ  วีระพันธ์   กรรมกำร 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน์   กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ฆัมภิชำ  ตันติสันติสม  กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บุญลอ้ม  ด้วงวิเศษ   กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร   กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขวัญดำว  แจ่มแจ้ง    กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำลี  ตระกูล    กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วันวิสำ  พวงมำลัย   กรรมกำร 
   อำจำรย์จินดำพร  อ่อนเกตุ    กรรมกำร 

นำยอนุชำ  พวงผกำ     กรรมกำร 
   นำงสำวเกศกนก  ไทยแท้     กรรมกำร 

 นำยณัฐเวศม์  ชัยมงคล     กรรมกำร 
นำงสำวคนึงนิจ  สรรคพงษ์    กรรมกำร  
นำยวิทยำ  ศรีนรคุตร     กรรมกำร 
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 นำงวรรณภำ  สุวรรณพงษ์     กรรมกำร 
นำงสำวศิริกัญญำ เจนเขตกิจ    กรรมกำร 

   นำยอนุวัฒน์  แนไพร     กรรมกำร 
นำงสำวอรปรียำ  ค ำแพ่ง     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   นำยวันเฉลิม  พูนใจสม     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   นำงสำวอุทุมพร  สอนบุญเกิด    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

    ๔. คณะกรรมการด าเนินงาน  มีหน้ำที่ด ำเนินงำนเพ่ือให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย 
        ๔.๑ คณะกรรมการด าเนนิงานประชาสัมพันธ์และประสานงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีหน้ำที่ 
ประชำสัมพันธ์และประสำนงำนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรด ำเนินกำรให้ข้อมูล IIT และ EIT ประกอบด้วย 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย  พวกด ี   ประธำนกรรมกำร 
   รองศำสตรำจำรย์วิสิฐ  ธัญญะวัน   กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขวัญดำว  แจ่มแจ้ง   กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชญำดำ  กลิ่นจันทร์  กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ตรรกพร  สุขเกษม  กรรมกำร  
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นรุตม์  บุตรพลอย  กรรมกำร 
   รองศำสตรำจำรย์ ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน ์  กรรมกำร 
   รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปรีชำ  ปัญญำ  กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กมลวฒัน์ ภูวิชิต  กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เทพ เกื้อทวีกุล  กรรมกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กำรันต์  เจริญสุวรรณ  กรรมกำร 
   อำจำรย์ ดร.น ำพิชญ์  ธรรมหิเวศน์    กรรมกำร 
   รองศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐรดำ  วงษ์นำยะ  กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วนัสนนัท์  ศิริรัตนะ  กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรหมเมศ วีระพันธ์  กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร   กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำลี  ตระกูล   กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไพชยนต์  สิริเสถียรวัฒนำ กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ฆัมภิชำ ตันติสันติสม กรรมกำร 
   นำยภำณุพงษ์  สืบศิริ    กรรมกำร 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เลเกีย  เขียวดี  กรรมกำร 
  ดร.มะลิวัลย์  รอดก ำเหนิด   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  นำงสำวอุทุมพร  สอนบุญเกิด    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  
  ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน  
   ข้อมูลพื้นฐาน 
   o1 โครงสร้างหน่วยงาน คือ กำรแสดงแผนผังโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของหน่วยงำน 
ประกอบด้วย ต ำแหน่งที่ส ำคัญ และกำรแบ่งส่วนงำนภำยใน เช่น ส ำนัก กอง ศูนย์ ฝ่ำย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 
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   o2 ข้อมูลผู้บริหาร คือ แสดงรำยนำมของผู้บริหำรของหน่วยงำน ประกอบด้วยชื่อ-นำมสกุล 
ต ำแหน่ง รูปถ่ำย ช่องทำงกำรติดต่อผู้บริหำรสูงสุดหรือหัวหน้ำหน่วยงำน และผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรบริหำรของ
หน่วยงำน   
   o3 อ านาจหน้าที่ คือ แสดงข้อมูลหน้ำที่และอ ำนำจของหน่วยงำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
   o5 ข้อมูลการติดต่อ คือ แสดงข้อมูลกำรติดต่อ ดังนี้ ที่อยู่หน่วยงำน หมำยเลขโทรศัพท์ 
หมำยเลขโทรสำร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) และแผนที่ตั้งของหน่วยงำน  
   ข่าวประชาสัมพันธ์  
   o๗ ข่าวประชาสัมพันธ์ คือ แสดงข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจ
หน้ำที่หรือภำรกิจของหน่วยงำน และเป็นข้อมูลข่ำวสำรที่เกิดข้ึนในปีงบประมำณ ๒๕๖5 
   การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
   o๘ Q&A คือ แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถสอบถำมข้อมูลต่ำง ๆ ได้และหน่วยงำน
สำมำรถสื่อสำรให้ค ำตอบกับผู้สอบถำมได้ โดยมีลักษณะเป็นกำรสื่อสำรได้สองทำง เช่น Web broad ,กล่อง
ข้อควำมถำม – ตอบ เป็นต้น และสำมำรถเชื่องโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำกเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน  
   o๙ Social Network คือ แสดงเครือข่ำยสังคมออนไลน์ของหน่วยงำน เช่น Facebook Twitter 
Instagram เป็นต้น และสำมำรถเชื่องโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำกเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน  ประกอบด้วย  
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร  ประธำนกรรมกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี  กรรมกำร 
  อำจำรย์ ดร.พิมพ์นำรำ  บรรจง   กรรมกำร 
  ว่ำที่ร้อยตรีสมศักดิ์  พูนใจสม   กรรมกำร 
   นำยวุฒิชัย  ตรุษลักษณ์    กรรมกำร 

   นำงวรรณภำ  สุวรรณพงษ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    o๔ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน คือ กำรแสดงแผนกำรด ำเนินภำรกิจของ
หน่วยงำนที่มีระยะมำกกว่ำ ๑ ปี มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศำสตร์หรือแนวทำงเป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
เป็นต้น และเป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมำณ ๒๕๖5 ประกอบด้วย 
   นำยภำณุพงศ์  สืบศิริ     ประธำนกรรมกำร 
   นำงสำววิลำวัลย์  ปิ่นมณ ี    กรรมกำร 
  นำยภิญญำพัชร  แฉล้มฉัตร   กรรมกำร 
  นำงสำวศิริกัญญำ  เจตเขตกิจ   กรรมกำร 
   ว่ำที่ร้อยตรีศิชำ  สังวำรวงษ์   กรรมกำร 
   นำยณัฐเวศม์  ชัยมงคล    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   o๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ แสดงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำน ประกอบด้วย 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย  พวกดี   ประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวคนึงนิจ  สรรคพงษ์    กรรมกำร 
   นำยวิทยำ  ศรีนรคุตร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   นำงสำวนฤชล  เขื่อนยัง     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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   ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน 
   การด าเนินงาน 
   o10 แผนด าเนินงานประจ าปี คือ กำรแสดงแผนกำรด ำเนินภำรกิจของหน่วยงำนที่มีระยะ ๑ ปี 
มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ เช่น โครงกำรหรือกิจกรรมงบประมำณท่ีใช้ ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร เป็นต้น 
และเป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ในปีงบประมำณ ๒๕๖5  
  o11 รายงานการก ากับติดตาม การด าเนินงาน รอบ 6 เดือน คือ กำรแสดงควำมก้ำวหน้ำใน
กำรด ำเนินงำนตำมแผนด ำเนินงำนประจ ำปี มีเนื้อหำหรือรำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ เช่น ควำมก้ำวหน้ำกำร
ด ำเนินกำรแต่ละโครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดงบประมำณท่ีใช้ด ำเนินงำน เป็นต้น และเป็นข้อมูลในระยะเวลำ ๖ 
เดือนแรกของปีงบประมำณ ๒๕๖5  
  o12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี คือ แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนประจ ำปี  
มีข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรด ำเนินงำน เช่น ผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรหรือกิจกรรม ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย เป็นต้น และเป็นรำยงำนผลของปีงบประมำณ ๒๕๖4 
ประกอบด้วย 

   นำยภำณพุงษ์  สืบศิริ     ประธำนกรรมกำร 
  ว่ำที่ร้อยตรีศิชำ  สังวำรวงษ์   กรรมกำร   
  นำงสำววิลำวัลย์ ปิ่นมณี    กรรมกำร 
  นำยภิญญำพัชร  แฉล้มฉัตร   กรรมกำร  
  นำงสำวศิริกัญญำ  เจนเขตกิจ   กรรมกำร 
   นำยณัฐเวศม์  ชัยมงคล     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
   การปฏิบัติงาน 
   o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คือ แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่เจ้ำหน้ำที่
ของหน่วยงำนใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติ
ภำรกิจใด ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนต ำแหน่งใด ก ำหนดวิธีกำรข้ันตอนกำรปฏิบัติอย่ำงไร เป็นต้น 
ประกอบด้วย 
   รองศำสตรำจำรย์วิสิฐ ธัญญะวัน   ประธำนกรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย  พวกดี   กรรมกำร    
   นำงสำวอุทุมพร สอนบุญเกิด   กรรมกำร 
   นำงสำวศุภลักษณ์  สมโภชน์   กรรมกำร 
   นำงสำวนุจรีย์  สรรคพงษ์    กรรมกำร 
   นำงสำวธนิสรณ์  สุขพร้อม   กรรมกำร 
  นำงมำริตำ  จิตชู     กรรมกำร 
   นำงสำวสุภำภรณ์  นุชรุ่งเรือง   กรรมกำร 
  นำยณะรำทิ  น้อยม่วง    กรรมกำร 
   นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก   กรรมกำร 
   นำงสำวสุนันท์  แหวนประดับ   กรรมกำร 
   นำยคมกริช  กลิ่นอำจ    กรรมกำร 
   นำงสำวชฏำพร  โชติรดำภำณ์   กรรมกำร  
   นำยวิทยำ  ศรีนรคุตร    กรรมกำร 
   นำงสำวน้ ำทิพย์  สังข์ทอง    กรรมกำร 
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   นำงสำวนฤชล  เขื่อนยัง    กรรมกำร 
   นำงสำวคนึงนิจ  สรรคพงษ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   นำงสำวกรรณิกำ  อินแผลง   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
    การให้บริการ *  (การให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน 
ส าหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจ านวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือ
การให้บริการที่มีความส าคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน) 
   o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ คือ แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรปฏิบัติที่ผู้รับบริกำรหรือ
ผู้มำติดต่อกับหน่วยงำนใช้เป็นข้อมูลในกำรขอรับบริกำรหรือติดต่อกับหน่วยงำน มีข้อมูลรำยละเอียดของกำร
ปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือส ำหรับบริกำรหรือภำรกิจใด ก ำหนดวิธีกำรข้ันตอนกำรให้บริกำรหรือกำรติดต่ออย่ำงไร  
เป็นต้น  
   o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  คือ แสดงข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำรตำมภำรกิจของ
หน่วยงำน เป็นข้อมูลในระยะเวลำอย่ำงน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมำณ ๒๕๖5  
  o16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ  คือ แสดงผลส ำรวจควำม 
พึงพอใจในกำรให้บริกำรตำมอ ำนำจหนำ้ที่หรือภำรกิจของหน่วยงำน เป็นรำยงำนผลของปีงบประมำณ ๒๕๖4 
   o17 E-Service คือ  แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถขอรับบริกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่
ภำรกิจของหน่วยงำนผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เพ่ือช่วยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ขอรับบริกำร สำมำรถเข้ำถึงหรือ
เชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำกเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน ประกอบด้วย 
   ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนำ    ประธำนกรรมกำร  
   อำจำรย์จิรพงค์ พวงมำลัย     กรรมกำร 
   นำงสำวน้ ำพัก ข่ำยทอง       กรรมกำร 
   นำงสำวกนกกร ทองค ำ      กรรมกำร   

นำยชัยเดช ขัตติยะ    กรรมกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วันวิสำ พวงมำลัย    กรรมกำรและเลขำนุกำร  
  นำงสำวผดุงพร พันธ์พืช      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรหมเมศ  วีระพันธ์  ประธำนกรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน์  กรรมกำร 
อำจำรย์นงลักษณ์  จันทร์พิชัย   กรรมกำร   
นำงกนกวรรณ  นำคเหล็ก    กรรมกำร 
นำงกำญจนำ  จันทร์สิงห์    กรรมกำร 
นำยอนุชำ  พวงผกำ    กรรมกำร 
นำงสำวดรุณี  สำยหยุด  ฉิมพลี   กรรมกำร 
นำงอรวรรณ  คชฤทธิ์    กรรมกำร 
นำงสำวสุนิษำ  ศรีนิ่มนวล    กรรมกำร 
นำงสำวรุ่งรุจี  ศรีดำเดช    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำงสำวสุพรรษำ  สมหำรวงค์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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บัณฑิตวิทยำลัย 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐรดำ  วงษ์นำยะ  ประธำนกรรมกำร 

  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประจักษ์  กึกก้อง  กรรมกำร 
  อำจำรย์ ดร.พลอยพรรณ สอนสุวิทย์  กรรมกำร 
  อำจำรย์ธัญรดี  บุญปัน    กรรมกำร 
  นำยทวิทัต  ริ้วมงคล    กรรมกำร 
  นำยจักกฤช  มีสี     กรรมกำร 
  นำงสำวพิกุล  อินไผ่    กรรมกำร 

นำงสำวศุภนิดำ  จอมทอง    กรรมกำร 
  นำงสำวกิตติยำ  ลำเต๊ะ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  นำงสำวเฉลิมรัตน์  จันทร์กระจ่ำง   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   

กองพัฒนำนักศึกษำ 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เลเกีย  เขียวดี  ประธำนกรรมกำร 
  นำยณะรำทิ  น้อยม่วง    กรรมกำร 

นำยกิตติกร  กล้ำแข็ง    กรรมกำร 
  นำยอนุวัฒน์  แนไพร    กรรมกำร  
  นำงสำวกัญญำรัตน์  ค ำมี    กรรมกำร 
  นำยทนงศักดิ์  ก๋ำค ำต๊ะ    กรรมกำร 
  นำงสำวปรำณี  แผนดี    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  นำงสำวโสรยำ  สมภักด ี    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปำริชำต เตชะ   ประธำนกรรมกำร 

  นำงสำวปิยภรณ์ ภูกระทำน    กรรมกำร 
  นำยทวิช ปิ่นวิเศษ     กรรมกำร 
  นำงสำวสุมำภรณ์ บดีรัฐ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

นำงสำวพรอุมำ ส้มแป้น     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
    ส ำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชำลี  ตระกูล   ประธำนกรรมกำร 
   นำงสำวพิชญนันท์  ดอนไพวัลย์   กรรมกำร 

นำยขวัญ  พิกุลทอง    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

  ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
    o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี คือ แสดงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำน
ที่มีระยะ ๑ ปี มีข้อมูลรำยละเอียดของแผน เช่น งบประมำณตำมแหล่งที่ได้รับกำรจัดสรร งบประมำณตำม
ประเภทรำยกำรใช้จ่ำย เป็นต้น เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ในปีงบประมำณ ๒๕๖5    
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   o19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รอบ ๖ เดือน คือ แสดง
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี มีข้อมูลรำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ เช่น 
ควำมก้ำวหน้ำกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เป็นต้น เป็นข้อมูลในระยะเวลำ ๖ เดือนแรกของปีงบประมำณ ๒๕๖5 
    o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี คือ แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณประจ ำปี มีข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เช่น ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปัญหำ 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย เป็นต้น เป็นรำยงำนผลของปีงบประมำณ ๒๕๖4 ประกอบด้วย 
   นำยภำณุพงษ์  สืบศิริ    ประธำนกรรมกำร 
  นำยณัฐเวศม์  ชัยมงคล    กรรมกำร 
  นำงสำววิลำวัลย์  ปิ่นมณ ี    กรรมกำร 
  นำยภิญญำพัชญ์  แฉล้มฉัตร   กรรมกำร 
  นำงสำวศิริกัญญำ เจนเขตกิจ   กรรมกำร 

   ว่ำที่ร้อยตรีศิชำ  สังวำรวงษ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
    o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ คือ แสดงแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือ
แผนกำรจัดหำพัสดุตำมท่ีหน่วยงำนจะต้องด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ 
พ.ศ.2560 และเป็นข้อมูลภำยในปีงบประมำณ ๒๕๖5 
   o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ คือ แสดงประกำศตำมที่
หน่วยงำนจะต้องด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ พ.ศ.2560 เช่น ประกำศ
เชิญชวน ประกำศผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นต้น และเป็นข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ ๒๕๖5 
   o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน คือ แสดงสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ของหน่วยงำน จ ำแนกข้อมูลเป็นรำยเดือน (กรณีไม่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนใดให้ระบุว่ำไม่มีกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง) และเป็นข้อมูลในระยะเวลำอย่ำงน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมำณ ๒๕๖5 
   o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี คือ แสดงผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ของหน่วยงำน มีข้อมูลรำยละเอียด เช่น งบประมำณท่ีใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
เป็นต้น เป็นรำยงำนผลของปีงบประมำณ ๒๕๖4 ประกอบด้วย 
   นำงสำวเกศกนก  ไทยแท้   ประธำนกรรมกำร 
  นำงปวีณณัฎฐ์  คงสมนำม   กรรมกำร 
  นำงสำวยอดสร้อย  ภู่สงค์   กรรมกำร 
  นำยศรำวุธ  อ๋ันดอนกลอย  กรรมกำร 
   นำยกฤษณะ  เพชรพลอย   กรรมกำร 
   นำยอำนนท์  ศรีสุข   กรรมกำร 
   นำงสำวนุจรีย์  สรรคพงษ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  นำงสำวธนิสรณ์  สุขพร้อม  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 



- ๙ - 
 

  ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
    o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คือ แสดงนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
ที่มีจุดมุ่งหมำยหรือวัตถุประสงค์ เพ่ือก่อให้เกิดกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่มีควำมโปร่งใสและมีคุณธรรม เป็น
นโยบำยของผู้บริหำรสูงสุดหรือผู้บริหำรที่ได้รับมอบหมำย หรือ นโยบำยที่ก ำหนดในนำมของหน่วยงำน เป็น
นโยบำยที่ยังใช้บังคับในหน่วยงำนในปีงบประมำณ ๒๕๖5  
  o26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คือ แสดงกำรด ำเนินกำรตำม
นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เช่น กำรวำงแผนก ำลังคน กำรสรรหำคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ
ของหน่วยงำน กำรพัฒนำบุคลำกร กำรสร้ำงทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรบรรจุแล
แต่งตั้งบุคลำกร กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรส่งเสริมจริยธรรมและรักษำวินัยของบุคลำกรในหน่วยงำน  
เป็นต้น เป็นกำรด ำเนินกำรที่มีควำมสอดรับกับนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลหรือแผนกำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ ๒๕๖5   
  o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คือ แสดงหลักเกณฑ์กำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล ดังนี้  
    - หลักเกณฑ์กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร 
    - หลักเกณฑ์กำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกร 
    - หลักเกณฑ์กำรพัฒนำบุคลำกร 
    - หลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกร 
    - หลักเกณฑ์กำรให้คุณให้โทษและกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจ 
    - เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงำนในปีงบประมำณ ๒๕๖5 
  o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี คือ แสดงผลกำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรด ำเนินกำร เช่น ผลกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ผลกำรวิเครำะห์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เป็นต้น เป็นรำยงำนผลของปีที่ผ่ำนมำ 
งบประมำณ ๒๕๖4 ประกอบด้วย 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย พวกดี    ประธำนกรรมกำร 
   รองศำตรำจำรย์วิสิฐ  ธัญญะวัน     รองประธำนกรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขวัญดำว  แจ่มแจ้ง    รองประธำนกรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เทพ เกื้อทวีกุล    กรรมกำร  
   รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดำ   กรรมกำร 
   นำยอนุชิต  อ่อนเกษ     กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พลอยณัชชำ เดชะเศรษฐ์ศิริ   กรรมกำร 
   นำงสุภำภรณ์  นุชรุ่งเรือง     กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อมรำ  ศรีแก้ว    กรรมกำร 
   นำงสำวภัทวรรณ์  ไชยภักดิ์   กรรมกำร 
   อำจำรย์นันทนัช  ตนบุญ     กรรมกำร 
   นำงสุมำพร  จั่นศรี    กรรมกำร 
   นำงสำวสุมิตรำ  กันทำหงษ์   กรรมกำร 
   นำงสำวชลธิชำ จับคล้ำย     กรรมกำร 
   อำจำรย์พัชรมณฑ์  อ่อนเชด   กรรมกำร 
   นำงสำวพัชรีญำ  ใจโปร่ง     กรรมกำร  



- ๑๐ - 
 

   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสำวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์ กรรมกำร 
   อำจำรย์ประภัสสรำ ห่อทอง   กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วันวิสำ พวงมำลัย  กรรมกำร 
   นำงบุษบำ เหมือนวิหำร     กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประจักษ์ กึกก้อง   กรรมกำร 

อำจำรย์ธัญรดี  บุญปัน     กรรมกำร 
   อำจำรย์นงลักษณ์  จันทร์พิชัย    กรรมกำร 
    นำยอนุชำ  พวงผกำ     กรรมกำร 
    อำจำรย์สุภำภรณ์  หมั่นหำ   กรรมกำร 
    นำยขวัญ  พิกุลทอง     กรรมกำร  
    นำยณะรำทิ  น้อยม่วง     กรรมกำร   
    นำงสำวปรำณี  แผนดี     กรรมกำร  

นำยภิญญำพัชร  แฉล้มฉัตร    กรรมกำร  
    นำงสำววิลำวัลย์  ปิ่นมณ ี     กรรมกำร  
    นำงสำวสุนันท์  แหวนประดับ    กรรมกำร  

ดร.มะลิวัลย์  รอดก ำเหนิด      กรรมกำรและเลขำนุกำร  
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฐิกำนต์  ปิ่นจุไร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    นำงสำวคนึงนิจ  สรรคพงษ์     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
   นำงสำวอุทุมพร  สอนบุญเกิด    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
        
  ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
    การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
   029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คือ แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรด ำเนินกำร
ต่อเรื่องร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน เช่น 
รำยละเอียดวิธีกำรที่บุคคลภำยนอกจะท ำกำรร้องเรียน รำยละเอียดขั้นตอนหรือวิธีกำรในกำรจัดกำรต่อเรื่อง
ร้องเรียน ส่วนงำนที่รับผิดชอบ ระยะเวลำด ำเนินกำร เป็นต้น 
  030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต คือ แสดงช่องทำงท่ีบุคคลภำยนอกสำมำรถแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนผ่ำนทำงช่องทำงออนไลน์ โดยแยกต่ำงหำกจำกช่องทำง
ทั่วไป เพื่อเป็นกำรคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบำะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ สำมำรถเข้ำถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำกเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน  
  031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ แสดงข้อมูลสถิติเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน มีข้อมูลควำมก้ำวหน้ำกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน 
เช่น จ ำนวนเรื่อง เรื่องท่ีด ำเนินกำรแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้
เผยแพร่ว่ำไม่มีเรื่องร้องเรียน) เป็นข้อมูลในระยะเวลำอย่ำงน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมำณ ๒๕๖5 
ประกอบด้วย  
   ดร.มะลิวัลย์  รอดก ำเหนิด   ประธำนกรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เทพ เกื้อทวีกุล  กรรมกำร 
   รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิรุตติ์  พิพรรธนจินดำ กรรมกำร   
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อมรำ ศรีแก้ว   กรรมกำร 



- ๑๑ - 
 

   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรหมเมศ  วีระพันธ์  กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน์  กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประจักษ์  กึกก้อง  กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี   กรรมกำร 
   อำจำรย์พัจนภำ  เพชรรัตน์   กรรมกำร 
   อำจำรย์ธัญรดี  บุญปัน    กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วันวิสำ  พวงมำลัย  กรรมกำร 
   อำจำรย์พัชรมณฑ์  อ่อนเชด   กรรมกำร 
   อำจำรย์ปรีชำภรณ์  ขันบุรี   กรรมกำร 
   นำยอนุชำ  พวงผกำ    กรรมกำร      
   อำจำรย์ประภัสสรำ ห่อทอง    กรรมกำร 
   นำงสำวชุติมำ ทอสำร     กรรมกำร 
  นำยอนุชิต  อ่อนเกษ    กรรมกำร 
   นำงสำวปิยวรรณ  ค ำหอม    กรรมกำร 
   นำงสำวปรำณี แผนดี     กรรมกำร 
   นำงสำวโสรยำ สมภักดี     กรรมกำร 
   นำยวัชรินทร์  ปัญญำเสน    กรรมกำร 
   นำยภิญญำพัชร  แฉล้มฉัตร   กรรมกำร 
   ว่ำที่ร้อยตรีหญิงศิชำ  สังวำรวงษ์   กรรมกำร 
   นำยขวัญ  พิกุลทอง    กรรมกำร 
   นำงวำสนำ  มณีโชติ    กรรมกำร 
   นำงสำวน้ ำพัก  ข่ำยทอง    กรรมกำร  
   นำงสำวสุวลัย อินทรรัตน์     กรรมกำร 
   นำงสำวอภิญญำ แซ่ยั้ง     กรรมกำร   
  นำงสำวอุทุมพร  สอนบุญเกิด   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   นำงรัชนีวรรณ  หลิมมงคล   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
   o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น คือ แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถแสดงควำม
คิดเห็นต่อกำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือภำรกิจของหน่วยงำนผ่ำนทำงช่องทำงออนไลน์ สำมำรถเข้ำถึงหรือ
เชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำกเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน  
   033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม คือ แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำร
เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน เช่น ร่วมวำงแผน ร่วม
ด ำเนินกำร ร่วมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น หรือ ร่วมติดตำมประเมินผล เป็นต้น เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 
๒๕๖5 ประกอบด้วย 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ตระกูล  ประธานกรรมการ 
   อาจารย์สุภาภรณ์ หมั่นหา    กรรมการ 
   อาจารย์ ดร.วิชุรา  วินัยธรรม   กรรมการ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนวีรรณ  บุญอนนท์ กรรมการ 
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   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์  กมุทธภิไชย  กรรมการ 
   อาจารย์ราตรี  โพธิ์ระวัช    กรรมการ 
   ผู้ช่วยศาตราจารย์ฤทธิรงค์  เกาฏีระ  กรรมการ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาสพงษ์  รู้ท านอง กรรมการ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคิณ  มณีโชติ  กรรมการ 
   นายวชิรวิทย์  กรรณิกา    กรรมการ 
    นางรุ่งทิพย์ แสงสว่าง     กรรมการ 
   นายขวัญ  พิกุลทอง      กรรมการ 
  นางสาวเกตุแก้ว สร้อยอ่วม    กรรมการ 
     นางวาสนา มณีโชติ      กรรมการและเลขานุการ 
 
  ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
  ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
   เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
   034  เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร คือ แสดงเนื้อหำเจตนำรมณ์หรือค ำม่ันว่ำจะปฏิบัติหน้ำที่
และบริหำรหน่วยงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล ด ำเนินกำรโดยผู้บริหำรสูงสุดคน
ปัจจุบันของหน่วยงำน  
  035  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คือ แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรมีส่วน
ร่วมของผู้บริหำรสูงสุดคนปัจจุบัน เป็นกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงกำรให้ควำมส ำคัญกับกำร
ปรับปรุง พัฒนำ และส่งเสริมหน่วยงำนด้ำนคุณธรรมและโปร่งใส เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ ๒๕๖5 
ประกอบด้วย 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขวัญดำว  แจ่มแจ้ง    ประธำนกรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำลี  ตระกูล  กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ตรรกพร  สุขเกษม  กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กมลวฒัน์  ภูวิชิต  กรรมกำร 
   นำงคณำรัตน์  สิริเสถียรวัฒนำ   กรรมกำร 
  นำยวันเฉลิม  พูนใจสม     กรรมกำร 
   นำงสำวอรปรียำ ค ำแพ่ง    กรรมกำร 
   นำงสำวกนิษฐำ  กิ่งกังวำลย์   กรรมกำร 

   นำงสำวอุทุมพร  สอนบุญเกิด   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   นำงรัชนีวรรณ  หลิมมงคล   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
    การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
   036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี คือ แสดงผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำร
ด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ท่ีอำจก่อให้เกิดกำรทุจรติหรือก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงำน มีข้อมูลรำยละเอียดของผลกำรประเมิน เช่น เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงและระดับ
ของควำมเสี่ยง มำตรกำรและกำรด ำเนินกำรในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง เป็นต้น เป็นกำรด ำเนินกำรใน
ปีงบประมำณ ๒๕๖5   
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   037 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต คือ แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่
แสดงถึงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกรณีอำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงำน เป็นกิจกรรมหรือกำรด ำเนินกำรที่สอดคล้องกับมำตรกำรหรือกำร
ด ำเนินกำรเพ่ือบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมข้อ O๓๖ เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ ๒๕๖5 ประกอบด้วย  
  รองศำสตรำจำรย์พรเพ็ญ  โชชัย   ประธำนกรรมกำร  
   รองศำสตรำจำรย์ ดร.ระมัด  โชชัย   กรรมกำร 
   ดร.มะลิวัลย์  รอดก ำเหนิด   กรรมกำร 
   นำงสำวเกศกนก  ไทยแท้    กรรมกำร 
   นำงสำวคนึงนิจ  สรรคพงษ์    กรรมกำร 
  นำยวิทยำ  ศรีนรคุตร    กรรมกำร  
   นำงสำวกรรณิกำ  อินแผลง   กรรมกำร 
   นำงสำวนฤชล  เขื่อนยัง    กรรมกำร 
  นำงสำวศุภลักษณ์  สมโภชน์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   นำงสำวกันยำ  มั่นคง      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
    038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร คือ แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำร
เสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนมีทัศนคติ ค่ำนิยม ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงซ่ือสัตย์สุจริต 
อย่ำงชัดเจน เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ ๒๕๖5  ประกอบด้วย 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขวัญดำว  แจ่มแจ้ง  ประธำนกรรมกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ตรรกพร  สุขเกษม  กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เทพ เกื้อทวีกุล  กรรมกำร 
   อำจำรย์กีรศักดิ์  พะยะ    กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิไลลักษณ์  สวนมะลิ  กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไตรรงค์  เปลี่ยนแสง  กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประจักษ์  กึกก้อง  กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เสำวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์  กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ กนกวรรณ เขียววัน   กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี   กรรมกำร 
   อำจำรย์ ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์  กรรมกำร 
   อำจำรย์นงลักษณ์  จันทร์พิชัย   กรรมกำร 
   อำจำรย์จำตุรงค์  ธงชัย    กรรมกำร 
   อำจำรย์บุญญวัฒน์  ศรีวังรำช   กรรมกำร 
   นำงกนกวรรณ  นำคเหล็ก    กรรมกำร 
   นำงสำวรุ่งรุจี  ศรีดำเดช    กรรมกำร 
   นำงสำวสุพรรษำ  สมหำรวงษ์   กรรมกำร 
   นำงสุภำภรณ์  นุชรุ่งเรือง    กรรมกำร 
   นำงสำวคัทลียำ  ปัญญำอูด   กรรมกำร 
   นำงสำวสุพัชรี  ท้ำยนำวำ    กรรมกำร 
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   นำงสำววิลำวัลย์  ปิ่นมณ ี    กรรมกำร 
   นำงสำวศิริกัญญำ  เจนเขตกิจ   กรรมกำร 
   นำงวรรณภำ  สุวรรณพงษ์   กรรมกำร 
   นำงมัลลิกำ  ปัญญำเทพ    กรรมกำร 
   นำงสำวพัชรีญำ  ใจโปร่ง    กรรมกำร 
   นำยณะรำทิ  น้อยม่วง    กรรมกำร 
   นำยอนุวัฒน์  แนไพร    กรรมกำร 
   นำยขวัญ  พิกุลทอง    กรรมกำร 
   นำงสำวผดุงพร  พันธ์พืช    กรรมกำร 
   นำงสำวกนกกร  ทองค ำ    กรรมกำร 
   นำงสำวสุวลัย อินทรรัตน์     กรรมกำร 
   นำงสำวอภิญญำ แซ่ยั้ง     กรรมกำร 
  นำยเอกพงษ์ เครือค ำจิ๋ว     กรรมกำร 
   นำงสำววำณิสำ  ธัญญะวัน   กรรมกำร 
   นำงสำวสุนันท์  แหวนประดับ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
   คณะกรรมการด าเนินงานแผนป้องกันการทุจริต มีหน้ำที่ ด ำเนินงำนกำรจัดท ำกำรป้องกันกำร
ทุจริต ดังนี้ 
   039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คือ แสดงแผนปฏิบัติกำรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกัน
กำรทุจริตหรือพัฒนำด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ เช่น โครงกำร 
กิจกรรม งบประมำณ ช่วงเวลำด ำเนินกำร เป็นต้น เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมำณ ๒๕๖5  
  040 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน  
คือแสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตตำมข้อ O39 มีข้อมูลรำยละเอียด
ควำมก้ำวหน้ำ เช่น ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรแต่ละโครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดงบประมำณท่ีใช้ด ำเนินงำน 
เป็นต้น เป็นข้อมูลในระยะเวลำ ๖ เดือนแรกของปีงบประมำณ ๒๕๖5  
  041 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี คือ แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนป้องกันกำรทุจริต มีข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรด ำเนินกำร เช่น ผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรหรือกิจกรรม  
ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย เป็นต้น ใช้รำยงำนผลของ
ปีงบประมำณ ๒๕๖4 ประกอบด้วย 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย  พวกดี   ประธำนกรรมกำร 
   รองศำสตรำจำรย์วิสิฐ  ธัญญะวัน   กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขวัญดำว  แจ่มแจ้ง  กรรมกำร 
   รองศำสตรำจำรย์พรเพ็ญ  โชชัย    กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร  กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนำ  กรรมกำร   
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรหมเมศ  วีระพันธ์   กรรมกำร 
   รองศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐรดำ  วงษ์นำยะ   กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เลเกีย  เขียวดี   กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปำริชำต เตชะ    กรรมกำร 



- ๑๕ - 
 

   ดร.มะลิวัลย์  รอดก ำเหนิด    กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ตระกูล   กรรมกำร 
   นำยภำณุพงษ์  สืบศิริ     กรรมกำร 
   นำงสำวเกศกนก  ไทยแท้     กรรมกำร 
  นำยณัฐเวศม์  ชัยมงคล    กรรมกำร  
  นำยภิญญำพัชร  แฉล้มฉัตร   กรรมกำร 
   นำงสำวศิริกัญญำ  เจนเขตกิจ   กรรมกำร 
   ว่ำที่ร้อยตรีศิชำ  สังวำรวงษ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   นำงสำววิลำวัลย์ ปิ่นมณี    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   นำงสำวอุทุมพร  สอนบุญเกิด   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  
  ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน  
  o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน คือ แสดงกำรวิเครำะห์ผล
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในปีงบประมำณ ๒๕๖4 มีข้อมูล
รำยละเอียดกำรวิเครำะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีควำมสอดคล้อง
กับผลกำรประเมินฯ  ประเด็นที่จะต้องพัฒนำให้ดีขึ้น แนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติของหน่วยงำน 
เป็นต้น มีมำตรกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน ให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
ตำมผลกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินฯ โดยมีรำยละเอียดต่ำง ๆ เช่น กำรก ำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  
กำรก ำหนดขั้นตอนหรือวิธีกำรปฏิบัติ กำรก ำหนดแนวทำงกำรก ำกับติดตำมให้น ำไปสู่กำรปฏิบัติและกำรรำยงำน
ผล เป็นต้น  
   o๔๓ การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน คือ 
แสดงผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน มีข้อมูลรำยละเอียด
กำรน ำมำตรกำรเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำน ในข้อ O๔๒ ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 
เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ ๒๕๖5 ประกอบด้วย  
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขวัญดำว  แจ่มแจ้ง  ประธำนกรรมกำร 
   รองศำสตรำจำรย์วิสิฐ  ธัญญะวัน   กรรมกำร 
   รองศำสตรำจำรย์พรเพ็ญ  โชชัย    กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร  กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนำ  กรรมกำร   
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรหมเมศ  วีระพันธ์   กรรมกำร 
   รองศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐรดำ  วงษ์นำยะ   กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เลเกีย  เขียวดี   กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปำริชำต เตชะ    กรรมกำร 
   ดร.มะลิวัลย์  รอดก ำเหนิด    กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ตระกูล   กรรมกำร 
   นำยภำณุพงษ์  สืบศิริ     กรรมกำร 
   นำงสำวเกศกนก  ไทยแท้     กรรมกำร 
   นำงสำวคนึงนิจ  สรรคพงษ์    กรรมกำร 



- ๑๖ - 
 

   นำงสำวสุนันท์  แหวนประดับ   กรรมกำร 
   นำงวำสนำ มณีโชติ      กรรมกำร 
   นำงวรรณภำ  สุวรรณพงษ ์   กรรมกำร 
  นำยวิทยำ  ศรีนรคุตร    กรรมกำร 
   นำงสำวอุทุมพร  สอนบุญเกิด    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   นำงสำวศุภลักษณ์  สมโภชน์        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
   ทั้งนี้  มอบหมำยให้รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร ก ำกับดูแล ให้เป็นไปตำมค ำสั่งนี้ 

สั่ง ณ วันที่ 15   ตุลำคม  พ.ศ.  2564 
 
 

 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรียำนุช พรหมภำสิต) 

รักษำรำชกำรแทน 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

15   ตุลำคม  พ.ศ.  2564 
Signature Code : F6MCiKX7tKwvMiHkl9UQ 

 
 
 
 
 
 
 


